
Procesul de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar pentru
anul școlar 2022-2023

1. Criterii generale pentru selecție:
a) studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b) statut profesional: titular în învățământul preuniversitar de stat;
c) evoluție în carieră: minimum gradul didactic II;
d) calitatea activității didactice: calificativul anual ,,Foarte Bine”, obținut în fiecare dintre

ultimii 5 ani școlari;
e) experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii școlari 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 a unor activități de tip metodic, certificate de conducerea
unității de învățământ;
Condiția  de  departajare  aplicabilă  în  situația  candidaților  cu  punctaje  egale:
acumularea a minimum 90 de credite  profesionale transferabile,  în ultimul interval
consecutiv de 5 ani  școlari  de activitate  didactică la  catedră,  considerat  de la data
promovării examenului de definitivare în învățământ;

2. Criterii specifice:

a) Să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari;
b)  Să aibă o vechime în învățământ de 10 ani;
c) sSă fi desfășurat în ultimii 5 ani școlari activitate la catedră în disciplina pentru care

candidează, pentru funcția de profesor metodist.

3. Dosarul de înscriere se va depune la sediul ISJ Dolj, camera 202, cu număr de
înregistrare, şi cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-
un opis: 
• Cerere de înscriere tip (Anexa 1); 
• Recomandare din partea Consiliului de Administratie al unităţii şcolare; 
• Scrisoare de intenţie; 
• 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: 

 actului de titularizare în unitatea de învăţământ; 
 adeverinţelor/certificatelor/diplomelor  de  acordare  a  ultimului  grad  didactic

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



 documentelor  justificative  pentru  acumularea  a  90  de  credite  profesionale
transferabile în ultimii cinci ani;

 Adeverință de vechime în învățământ

 Fișa de evaluare a Curriculumului vitae (Anexa 3), completată;

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

4.  Probele de selecție 
Selecţia pentru ocuparea functiei de profesor metodist  cuprinde urmatoarele probe: 

 Evaluarea Curriculumului Vitae ; 
 Interviu în faţa comisiei de selecţie prin care se testează cunoştintele de legislaţie 

şcolarã şi de didacticã din domeniul specific funcţiei( conform grilei de evaluare 
prevăzută în Anexa 4) 

             Ambele probe sunt obligatorii. 

5.  Desfășurarea selecției
A. Evaluarea curriculumului vitae  se face de către comisie, pe baza documentelor

din dosarul de înscriere. 
Analiza  şi  evaluarea  rezultatelor  obţinute  în  educaţie  şi  formare,  a  aptitudinilor  şi

competenţelor  profesionale se realizează pe baza itemilor  şi  a punctajului  din  Anexa 3 la
prezenta procedură. Punctajul maxim al probei este de 50 puncte, iar cel minim de promovare
al probei este de 30 puncte. 

B. Evaluarea probei de interviu susţinut în plenul comisiei se face utilizând fişa de
evaluare din  Anexa nr. 4. Punctajul maxim al probei este de  50 puncte, iar cel minim de
promovare a probei este de 30 puncte. 

Punctajul  total  maxim  este  de  100  puncte,  iar  punctajul  minim  de  promovare  a
concursului este de 70 puncte, cu condiţia promovării fiecărei probe în parte.
Punctajul  probelor  pentru fiecare  candidat  este  înscris  în  borderoul  de notare  prevăzut  în
Anexa 5.

Locurile  pentru  profesorii  metodiști  pe  specialitate  vor  fi  ocupate  de  candidații
promovați, în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita locurilor disponibile.

Un membru al comisiei de selecție întocmește procesul verbal în care se consemnează
desfășurarea și  rezultatele  concursului.  Procesul  verbal  este  semnat  de către  toți  membrii
comisiei.


