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1. SCOP 

Scopul acestei proceduri este de a descrie metodologia de selecție a cadrelor didactice metodiste ale 

Inspectoratului Școlar Județean Constanța. 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică în  cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pentru organizarea și 

desfășurarea selecției cadrelor didactice metodiste ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pe 

discipline. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

3.1. Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale 

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

naţional de învăţământ 

3.3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/07.10.2011 

3.4. Ordin nr. 3129 din 1 februarie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011 

3.5. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5397/2013 pentru modificarea Metodologiei 

privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

3.6. Ordin nr. 3240 din 26 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 

3.7. Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare aprobat prin 

O.M.E.C.T.S. nr. 5530/05.10.2011 

3.8.   Nota M.E.N. nr. 58838/ 13.09.2013 

3.9.   Nota M.E.N. nr. 52898/ 14.08.2014 

3.10. Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5386 din 30 septembrie 2016 pentru modificarea 

şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5561/2011 

3.11. Nota M.E.N nr. 39014/21.09.2017     

3.12. Nota M.E.N nr. 37620/13.09.2018        

3.13. Nota M.E.N nr. 37415/11.09.2019 

 

4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

4.1. Considerații generale 

Art. 1 (1) La selecția pentru ocuparea funcției de metodist al Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța, poate candida personalul didactic de predare care îndeplinește, cumulativ, următoarele 

condiții: 

a) Studii universitare, finalizate cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din 

învățământul preuniversitar; 

b) Este titular în învățământul preuniversitar; 

c) Are gradul didactic I sau II și o vechime la catedră în specialitate de cel puțin 8 ani; 

d) Face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; 

e) A obținut calificativul anual FOARTE BINE în ultimii 5 ani; 

http://idrept.ro/00144384.htm
http://idrept.ro/00144384.htm
http://idrept.ro/00143602.htm
http://idrept.ro/00144384.htm
http://idrept.ro/00144384.htm
http://idrept.ro/00144384.htm
http://idrept.ro/00144384.htm
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f) Nu ocupă funcții de conducere sau de îndrumare și control, prevăzute la art. 256 din Legea 

educației naționale nr.1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare. 

g) Prestigiu profesional şi rezultate deosebite în activitatea didactică (dovedite prin 

recomandarea Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare în care funcţionează); 

 (2)  Prin excepție de la prevederile alin (1) litera g), pot participa la selecție directorii grădinițelor cu 

program prelungit/ săptămânal cu personalitate juridică, degrevați parțial de norma didactică, care, în 

cazul în care vor fi selectați ca metodiști ai inspectoratului școlar, vor efectua activitățile specifice 

acestei funcții în cadrul obligației de predare, conform O.M.E.C.T.S. nr. 6370/ 2012. 

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

sunt membri de drept ai corpului profesorilor metodiști ai inspectoratului școlar, la disciplina/ în 

domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/ diplomele de studii. 

(4) Pentru disciplina Consiliere și orientare/ Consiliere și dezvoltare personală, selecția metodiștilor 

se face din rândul cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile prevăzute de criteriile a) – e) și care 

au calitatea de diriginte. 

(5) Metodiștii selectați prin concurs în anul școlar 2020-2021 își pot menține această calitate și în 

anul școlar 2021-2022, dacă respectă criteriile generale, suplimentare/ specifice stabilite și a 

activității depuse, conform atribuțiilor . 
 

Art. 2. Activitatea  candidaților, inclusă în CV și susținută de documente doveditoare, se evaluează 

conform următoarelor criterii: 

1. Activitate desfășurată în calitate de metodist în anul școlar 2019-2020  

2. Activitate desfășurată în calitate de mentor/ responsabil de cerc pedagogic/ șef de catedră, în anul 

școlar 2019 – 2020; 

3. Participare la cursuri de formare (master în didactica specialității/ metodică/ metodist/mentorat/ 

comunicare/ management educațional, etc), în ultimii 5 ani 

4. Rezultate obținute cu elevii (la clasă, la concursuri de specialitate, la olimpiade școlare, la testarea 

națională, la bacalaureat, etc), în ultimii 5 ani; 

5. Preocupări științifice (lucrări de specialitate/ articole publicate, participatre la simpozioane 

științifice de specialitate, conferințe, expoziții, etc), în ultimii 5 ani; 

6. Participare activă la activitățile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, în anul 

școlar 2019 – 2020 

- Participarea la organizarea și desfășurarea concursurilor școlare și a examenelor naționale (membru 

în comisii, evaluator/monitor/asistent – evaluare națională /bacalaureat/ definitivat /concurs național 

/județean de ocupare a posturilor didactice) 

- Participarea în comisii de lucru ale IȘJ/MEC, la solicitarea inspectorului de specialitate 

7. Inițierea și împlicarea în activitățile educative, în proiecte și parteneriate, desfășurate la nivel 

local/județean/național, în ultimii 5 ani  

8. Elaborarea de documente/resurse model  pentru activitatea online, , în anul școlar 2019 – 2020. 

 

Art. 3. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța stabilește punctajul 

corespunzător fiecărui criteriu elaborând fișa de evaluare. 
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4.2. Organizarea selecției 

Art. 4. Înscrierea la selecție se realizează conform calendarului de selecție – anexa 1. Vor participa 

la selecție numai candidații ale căror dosare întrunesc integral condițiile din prezenta procedură.  

 

Art. 5. Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, numerotate filă cu filă și consemnate 

într-un opis: 

1) Cerere de înscriere; 

2) Recomandarea Consiliului de Administrație al unităţii şcolare în care funcţionează 

3) Curriculum vitae (model european), susținut cu documente doveditoare anexate; 

4) Copii „certificate cu originalul” de către conducerea unității de învățământ de la care provine 

candidatul, ale următoarelor documente: 

a) Acte de studii; 

b) Adeverințe/ certificate/ diplome de acordare a gradelor didactice/ a titlului științific de 

doctor; 

c) Atestate/ certficate ce atestă acumularea a 90 de credite profesionale transferabile; 

5) Adeverință de vechime la catedră, în specialitate; 

6) Adeverință cu calificativele din ultimii 5 ani, în original; 

7) Opisul dosarulului, pe care se va consemna numărul total de file. 

 

Art. 6. Comisia pentru organizarea și desfășurarea selecției candidaților la funcția de metodist, se va 

organiza pentru fiecare disciplină în parte și va fi formată din inspectorul școlar pentru disciplină și 2 

membri ai Consiliului Consultativ al disciplinei. 

 

4.3. Desfășurarea selecției 

 

Art. 7. Selecția candidaților pentru ocuparea funcției de metodist cuprinde următoarele probe: 

a) Evaluarea portofoliului, conform fișei de evaluare – anexa 3, maxim 60 de puncte; minim 

40 de puncte 

b) Interviu în fața comisiei de selecție –maxim 40 de puncte, minim 35 de puncte 

 

Art. 8. Depunerea dosarelor de înscriere se realizează, conform calendarului, la inspectoratul Școlar 

Județean Constanța, Serviciul Registratură. 

 

Art. 9. Inspectorul școlar pe disciplină va înainta către Consiliul de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean Constanța, propuneri nominale pentru funcția de metodist al Inspectoratului Școlar 

Județean Constanța, susținut de un raport argumentat. 

 

Art. 10. Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța analizează 

propunerile și aprobă componența corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean 

Constanța. 
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4.4 ATRIBUȚIILE METODIȘTILOR 

 
- Realizează inspecţiile curente, în specialitate şi speciale pentru obţinerea definitivării în 

învățământ, a gradelor didactice, în conformitate cu graficul elaborat de inspectorul de specialitate. şi 

în baza delegaţiei primite de la inspectorul şcolar pentru fiecare specialitate/domeniu; 

- Întocmirea rapoartelor și a proceselor verbale de inspecții școlare de specialitate/curente/speciale și 

transmiterea acestora către inspector DRU, repectând prevederile metodologice în vigoare 

- Monitorizează și consiliează profesorii din școlile arondate, înscriși la examenul național de 

definitivare în învățământ respectiv grade didactice, precum și a profesorilor debutanți și /sau 

necalificați repartizați pe parcursul întregului an  școlar; 

- Participă, alături de inspectorul şcolar pentru fiecare specialitate/domeniu, la inspecţiile în 

specialitate / școlare generale / tematice, la solicitarea I.Ş.J; 

 - Face parte din comisii la nivel local / judeţean / naţional, la propunerea inspectorului şcolar pentru 

fiecare specialitate / domeniu, cu avizul C.A. al I.Ş.J; 

 - Diseminează, în zona arondată, toate informaţiile ce vizează specialitatea/domeniul, primite de la 

I.Ş.J;  

 - Organizează  activitatea metodică la nivelul cercului metodic pe care îl coordonează / în care 

activează și elaborează, cu avizul inspectorului școlar pentru fiecare specialitate / domeniu, 

calendarul întâlnirilor / activităților metodice pe zona de responsabilitate;  

 - Informează periodic cadrele didactice despre desfăşurarea activităţii ştiinţifico-metodice în zona 

arondată şi răspunde, după caz, împreună cu inspectorul şcolar pentru fiecare specialitate, de 

organizarea în bune condiţii a etapelor din Calendarul concursurilor, olimpiadelor și competițiilor 

şcolare pe discipline; 

 - Informează I.Ş.J. despre organizarea / desfăşurarea unor concursuri în afara calendarului oficial 

M.E.C., respectiv I.Ş.J., precum şi despre modul în care s-au desfăşurat; 

 - Centralizează şi raportează, în termenele stabilite, toate datele necesare pentru situaţiile/rapoartele 

solicitate de către I.Ş.J; 

- Întocmește un dosar al sectorului repartizat, cu responsabilul catedrei, programarea activităţilor 

metodice, responsabilitățile cadrelor didactice; 

 - Verifică semestrial activitățile metodice din școlile arondate conform repartizării şi participă la 

acestea; 

 - Ţine permanent legătura cu inspectorul şcolar pentru fiecare specialitate / domeniu, pe probleme 

de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifico-metodice/de formare continuă; 

 - Participă/propune activităţi metodico-ştiinţifice organizate de CCD/alţi furnizori de formare 

continuă. Are aport însemnat în cadrul activităţilor organizate de CCD sau alte instituţii prestatoare 

de formare, participând sau propunând activităţi metodico-ştiinţifice. 

 

- Participă în calitate de evaluator/asistent/membru comisii în cadrul examenelor naționale (evaluare 

națională/bacalaureat/definitivat/concurs național/județean de ocupare a posturilor didactice) 
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4.5 Dispoziții finale 

 

Art. 11. În urma hotărârii Consiliului de Administrație, inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei 

umane va întocmi centralizatorul final, pe discipline, pentru cadrele didactice care vor îndeplini 

funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Constanța. 

 

Art. 12. Consilierul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Constanța emite decizia privind 

componența corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, pe baza hotărârii 

Consiliului de Administrație. 

 

Art. 13. Inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane redactează adeverințe individuale pentru 

cadrele didactice care vor îndeplini funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Constanța. 

 

5. Periodicitate 

 

Prezenta procedură se aplică la începutul fiecărui an școlar, conform calendarului prevăzut în anexa 

1 și este supusă revizuirii anual sau ori de câte ori prevederile legale o impun. 

 

6. Înregistrări: 

 

1. Dosarul candidatului; 

2. Fișa de evaluare; 

3. Raportul argumentat al inspectorului școlar pe disciplină; 

4. Procesul verbal al Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța în 

care se aprobă componența corpului de metodiști; 

5. Centralizatorul final al cadrelor didactice care vor îndeplini funcția de metodist al funcția de 

metodist al Inspectoratului Școlar Județean Constanța; 

6. Decizia privind componența corpului de metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Constanța; 

7. Adeverințele individuale pentru cadrele didactice care vor îndeplini funcția de metodist al 

Inspectoratului Școlar Județean Constanța. 

 

7. Arhivare 

Dosarele candidaților și toate documentele rezultate în urma procesului de selecție se arhivează la 

sediul funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, timp de un an. 
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8. Anexe 

 

Anexa ISJ-CT.DRU. 01-A1   Calendarul desfășurării selecției cadrelor didactice metodiste ale  

  Inspectoratului Școlar Județean Constanța 

Anexa ISJ-CT.DRU. 01-A2   Fișa de evaluare a portofoliilor pentru selecția cadrelor didactice  

  metodiste ale Inspectoratului Școlar Județean Constanța 

Anexa ISJ-CT.DRU. 01-A3   Cerere de înscriere la selecția cadrelor didactice metodiste ale  

       Inspectoratului Școlar Județean Constanța 

Anexa ISJ-CT.DRU. 01-A4   Numărul de locuri pe fiecare disciplină pentru care se organizează  

  selecția cadrelor didactice metodiste ale Inspectoratului Școlar     

  Județean Constanța 

  


