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                                                                   Aprobată în CA al ISJ Gorj în data de.18 09. 2020 

                                                           Insp. școlar general , prof. dr. Maria Cochină 

 

 

 

 

1. LISTA RESPONSABILITĂŢILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI APROBAREA EDIȚIEI I 

ÎN CADRUL PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

 Operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data 
Semnătu

ra 
0 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT 
IONIȚĂ – NICULESCU 

MIHAELA 
Inspector şcolar DRU 15.09.2020  

1.2 VERIFICAT 
CORNESCU DORU ION 

RUȘEȚ NICOLAE 

Inspector şcolar general 
adjunct 

  Inspector școlar general 

adjunct 

16.09.2020  

1.3 APROBAT COCHINĂ MARIA Inspector şcolar general 18..09.2020  

 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

 

Ediţia sau, după caz, 

revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 

revizuită 
Modalitatea reviziei 

Data de la care se aplică 

prevederile ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

 1 2 3 4 

2.1 Ediţia I - - 18.09.2020 

2.2 Revizia 0 - - - 

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ 

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE 

ȘCOLARĂ 

 MANAGEMENTUL 

DEZVOLTĂRII RESURSEI 

UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

 

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA SELECȚIEI PENTRU 

CONSTITUIREA CORPULUI DE 

PROFESORI METODIȘTI AL 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

JUDEȚEAN GORJ ÎN ANUL ȘCOLAR 

2020 - 2021 

 

COD: PO 02 

Ediţia: I 

Număr de exemplare: 3 

Revizia: 0 

Număr de  exemplare: 0 

Nr. pagini: 7 

Nr. pagini anexe: 2 

Exemplar nr.:  

https://www.edu.ro/
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU DUPĂ CAZ, REVIZIA 

DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERAŢIONALE 

Nr. 

crt. 

Scopul 

difuzării 

Ex. 

Nr. 

Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data 

primirii 

Semn. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4.1. Aprobare 1 Conducere Inspector şcolar 
general 

Cochină Maria   

4.2. Aplicare  1 Conducere Inspectori 

şcolari generail 

adjuncți. 

Cornescu Doru Ion 

Rușeț Nicolae 

  

4.3. Aplicare  1 Conducere Consiliul de 

administrație al 

I.Ș.J. Gorj 

Conform deciziei 

de constituire 

  

4.4. Aplicare 1 Oficiul juridic Consilier 
juridic 

Lambu Carmen 
Simona 

  

4.5. Aplicare 4 Comisia de 

selectie 

Inspectori 

școlari 

Conform deciziei   

4.6. Arhivare 1 Secretariat Secretar Brandiburu 
Andreea Maria  

  

4.7. Alte scopuri 1 Audit Auditor  Vîlceanu Cristina 

Sorina 

  

 

4. SCOPUL  

 Procedura prezentă reglementează modul de constituire şi completare a Corpului de metodişti al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, în anul școlar 2020 – 2021..  

 Scopul acestei proceduri este acela de a asigura cadrul de legalitate, obiectivitate și transparență a procesului 

de selecție pentru constituirea corpului de  profesori metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj..  

 

5. DOMENIUL DE APLICARE 

 Procedura se aplică în cadrul ISJ GJ și reglementează modul de selecție pentru constituirea corpului de  

profesori metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, abilitați să efectueze: 

 (1) - inspecţii curente şi speciale, inspecții de specialitate cadrelor didactice înscrise la examenele pentru obţinerea 
definitivării/gradului  didactic II/gradului didactic I în învăţământul preuniversitar sau care intenţionează să se înscrie 

la examenele pentru obţinerea gradelor didactice; cadrelor didactice care au obţinut doctoratul şi doresc echivalarea 

acestuia cu gradul didactic I în învăţământul preuniversitar; 
(2) - activităţi specifice inspecţiei şcolare, ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, în unităţile de învăţământ din 

judeţ, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului numărul 5547/2011 

privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; 

(3) – inspecții speciale la clasă, în cadrul Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate; 

(4) -  alte activităţi desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea inspectorului școlar de specialitate, conform Fișei de 

atribuții pentru profesorul metodist.   

 

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

6.1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011; 
6.2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

6.3. Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5547/2011; 
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6.4.Adresa MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAȚIONALE / DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT 

PREUNIVERSITAR / DIRECȚIA FORMARE CONTINUĂ Nr. 39014/21.09.2017, înregistrată la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Gorj. 
6.5. Adresa MINISTERULUI EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII / DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR / DIRECȚIA FORMARE CONTINUĂ Nr. 6098/DGIP/10.09.2020, înregistrată la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Gorj cu numărul 16978/15.09.2020. 

 

7.  DEFINIŢII ȘI ABREVIERI 

7.1. Definiții 

Procedură – prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi 

a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual. 

Ediţie a unei proceduri - forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobate şi 

difuzate. 
 Revizia în cadrul unei ediții – acţiunile de modificare, adăugare, suprimare a uneia sau mai multor     

componente ale unei proceduri operaţionale, acţiuni ce au fost aprobate şi difuzate. 

Compartimentul/domeniul – subdiviziune organizatorică formată prin gruparea, pe baza unor criterii obiective, 

a unui număr rațional de posturi aflate sub o autoritate unică, în cadrul căreia se realizează, în mod permanent, un 
ansamblu relativ omogen de sarcini, necesitând cunoștințe specializate de un anumit tip și utilizarea unor metode 

și tehnici adecvate. 

 

     7.2. Abrevieri 

MEC – Ministerul Educaţiei și Cercetării  

ISJ GJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean GORJ 
CCD GJ - Casa Corpului Didactic Gorj 

ISG –  Inspector şcolar general 

ISGA – Inspector școlar general adjunct 

CA ISJ GJ  – Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj 
HCA  – Hotărârea Consiliului de Administraţie  

IS DRU – Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane 

IS – Inspector școlar  

 

 

 
     8. Corpul de profesori metodişti al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj cuprinde cadre didactice pentru 

următoarele discipline/specializări: 

 limba şi literatura română, limba latină  -27; 

 

 limba şi literatura engleză – 18; 

 limba şi literatura franceză – 13, 

  limba germană modernă -1; 

 matematică – 22; 

 fizică -  9; 

 chimie – 12; 

 biologie – 12; 

 istorie - 10; 

 geografie - 9; 

 discipline socio-umane - 9; 

 învăţământ special şi special integrat - 9; 

  

 învăţământ primar - 32; 

 învăţământ preşcolar - 30; 

 arte (educație plastică/educație vizuală; educație muzicală și educație muzicală specializată) – 6; 
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 religie – 9 ; 

 informatică şi T.I.C – 14; 

 educaţie fizică şi sport – 14; 

 discipline tehnice - 30; 

 consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală – 10; 
 

8.1. Numărul de metodişti pe discipline/specializări este stabilit în Consiliul de administrație al IȘJ Gorj în funcţie de 

numărul de cadre didactice existent la nivelul disciplinei/specializării, de numărul de inspecții la disciplina respectivă 
și de necesitățile disciplinei/compartimentului.  

8.2. Pentru a avea calitatea de profesor metodist, respectiv pentru participarea la concursul de selecție a profesorilor 

metodiști, cadrele didactice trebuie să respecte, cumulativ, următoarele criterii generale/specifice (conform Adresei 
MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020  înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 16978 din data de15.09.2020). 

 

a) studii corespunzătoare - studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b) statut profesional - titulare în învăţământul preuniversitar; 
c) evoluție în carieră - minimum gradul didactic II; 

d) calitatea activității didactice - calificativul  profesional anual Foarte bine, obținut în fiecare dintre ultimii 5 ani; 

dovada că nu a fost sancţionat în ultimul an şcolar; 
e) experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online, în anul școlar 2019-2020, 

certificată de conducerea unității de învățământ 

f) calitatea de diriginte – pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală.  
 Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani, 

calculați de la obținerea definitivării în învățământ.     

 

8.4. Concursul de selecție a profesorilor metodiști, pentru anul școlar 2020 -2021, cuprinde două etape, care se 

vor desfășura în perioada 21 – 28 septembrie 2020. 

 

8.5. Prima etapă constă în depunerea, de către cadrele didactice care doresc să participe la selecția profesorilor 

metodiști, a dosarului care să cuprindă documente justificative pentru îndeplinirea criteriilor generale de la 

punctul 8.3. Dosarul va fi depus în format electronic, într-un fișier scanat pdf, pe adresa de e-mail a inspec-

torului școlar de specialitate, în perioada 21 – 22 septembrie 2020.  

 Cererea tip se completează după modelul de la Anexa 3.  

8.6  Dosarele vor fi evaluate de către o comisie la fiecare specialitate, pentru a stabili dacă respectă criteriile 

generale, în mod cumulativ. 

8.7. Rezultatele evaluării dosarelor vor fi postate pe site- ul IȘJ Gorj, sub forma ADMIS/RESPINS, în data de 

23 septembrie. 

 

8.8.  Cadrele didactice care îndeplinesc criteriile generale și au primit calificativul Admis vor participa la a 

doua etapă de selecție, interviul online, la fiecare specialitate/disciplină de învățământ.  

 Interviul online este programat în perioada 24 – 25 septembrie 2020, din bibliografia recomandată. Interviul 

va consta în întrebări adresate fiecărui candidat în parte de membrii comisiei. Rezultatele evaluării interviului 

nu pot fi contestate. 
 

8.9. Comisia judeţeană pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a metodiştilor, numită prin decizia 

inspectorului şcolar general, are următoarea componenţă: 

 preşedinte – inspector şcolar general adjunct; 

 membri  
 inspectorii şcolari pe discipline/specializări; 

 profesori cu gradul didactic I având aceeaşi specializare cu a candidatului;  

 secretari – inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane; 

 - inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație; 
     Evaluarea dosarului şi a interviului va fi realizată pentru fiecare disciplină de către o subcomisie formată din: 

      •    Preşedinte: Inspector şcolar pentru fiecare discipină   

      •    Membri: două cadre didactice cu gradul didactic I, care pot fi membri ai Consiliului Consultativ, respectându-

se principiile evitării conflictului de interese 
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8.10. Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani – 

calculați de la promovarea examenului de definitivare, se aplică la departajarea candidaților care obțin punctaje egale. 
 

8.11. Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane înaintează Consiliului de Administrație al Inspectoratului 

Școlar Județean Gorj listele finale, cuprinzând cadrele didactice selectate pentru funcția de metodist, pe 
discipline/specializări, pentru a fi validate. Validarea profesorilor metodiști se realizează în data se 28 octombrie 2020.  

 

8.12. Conform Adresei MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020, înregistrată la IȘJ  Gorj,cu nr. 16978/15.09.2020, per-

soanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot fi metodiști ai inspectoratului școlar 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 in-

spectoratului școlar este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist. 
 

8.17. Profesorii metodiști încadrați prin concurs la CCD Gorj,  profesorii metodiști din liceele pedagogice și profesorii 

mentori numiți prin ordin de ministru în corpul profesorilor mentori sunt membri de drept ai Corpului profesorilor 

metodiști ai ISJ GJ, la disciplina/domeniul de studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/diplomele de 
studii. Profesorii metodiști de la liceul pedagogic – Colegiul Național ”Spiru Haret” din Târgu – Jiu   vor face dovada 

calității de metodist în școală printr-un document emis de conducerea instituției școlare, pentru anul școlar în curs sau 

anii/anul/ școlari/ școlar anterior, începănd cu anul țcolar 2015 -2016. 
  Profesorii mentori vor depune, în format electronic, ordinul de numire în corpul profesorilor mentori. 

 

8.18. Numirea în funcția de metodist la nivelul disciplinei / specializării în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj 
se face prin decizie, emisă de către inspectorul școlar general, pentru o perioadă de un an școlar, în urma validării 

listelor cu rezultatele finale în Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj.. 

 

8.19. Inspectorii școlari de specialitate/pe discipline vor redacta o scurtă informare privind selecția corpului de 
metodiști pentru disciplina/domeniul de responsabilitate, avizată de către inspectorul școlar general adjunct / 

președinte al Comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea selecţiei pentru ocuparea funcției de metodist, pe 

care o vor înainta inspectorului școlar pentru dezvoltarea resursei umane, în vederea realizării raportului final, care va 
fi transmis la M.E.C. 

 

8.20. Cadrele didactice metodiste care, pe parcursul anului şcolar curent, sunt sancţionate disciplinar sau care 
săvârşesc abateri în derularea activităţii de metodist, vor fi excluse din Corpul de metodişti al Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Gorj. 

 

8.21. Cadrele didactice care fac parte din Corpul de metodiști al ISJ Gorj au obligația de a parcurge un program de 
formare de minimum 16 ore, furnizat de CCD Gorj și avizat de către MEC, dacă nu au parcurs acest program în anii 

anteriori. 

 

9. MODUL DE LUCRU  

 

Nr. 

crt. 

Etapa Descrierea operaţiunilor 

0. 1. 2. 



 

 

 

 

 

6/7 

 

1. 

Elaborarea materialului 

informativ referitor la selecţia 

corpului de metodişti 
 
 

 

 
 

 

 

- Realizarea documentului informativ referitor la selecţia corpului de 

metodişti 

    

Termen: 15 – 17 septembrie 2020 
 

- Transmiterea materialului informativ în fiecare unitate de învăţământ 

prin postare pe site-ul ISJ Gorj 

Termen: 18 septembrie 2020 
   

- Numirea comisiei judeţene pentru organizarea şi desfăşurarea  
selecţiei pentru constituirea  Corpului de metodişti al ISJ Gorj 

 Termen: 21 septembrie 2020 
 

   

2 Depunerea dosarelor în 

vederea participării cadrelor 

didactice la selecția pentru 

constituirea corpului de 

metodiști al IȘJ GORJ, în 

format electronic, cu 

documente care să dovedească 

îndeplinirea criteriilor 

generale, pe adresa de e-mail a 

inspectorului școlar de 

specialitate. 

 

Perioada: 21 - 22 septembrie 2020  

3 Evaluarea dosarelor și afișarea     

rezultatelor, ADMIS/RESPINS 

pe site –ul IȘJ Gorj     

              Termen: 23 septembrie 2020 

                             
 

   4.   Susținerea interviului 

online la fiecare 

disciplină/specialitate 

              Termen: 24 – 25 septembrie 2020 

 

                              

              

5 Afișarea rezultatelor finale  -Afișarea rezultatelor finale. 

                                                        Termen: 28 septembrie 2020 

6 Validarea listei finale în CA al 

ISJ Gorj și afișarea listei finale 

cu profesorii metodiști pe 

discipline, pentru anul 2020 -

2021 

 Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane supune aprobării 

C.A. al ISJ Gorj, listele cuprinzând cadrele didactice selectate în corpul 

de metodiști al ISJ Gorj. 

                                                       Termen:28 septembrie 2020 

 

 

 

 

10.RESPONSABILITĂŢI ŞI ÎNDATORIRI ÎN DERULAREA  PROCEDURII OPERAŢIONALE 

 

Nr. 

Crt. 

Compartimentul (postul)  /  acţiunea 

(operaţiunea) 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 0 1 2 3 4 5 

1. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea 

resursei umane 
E     

2. Inspectori şcolari generali adjuncți   V    

3. Inspector şcolar general    A   

4. Inspectori şcolari  

Conducerile unităţilor de învăţământ 
Comisia judeţeană de concurs  

   Ap  

5. Secretariat - Arhivă     Ah 
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       11.  ÎNREGISTRĂRI ANEXE 

 

Cod anexă Denumire Nr. pagini Durata păstrării 

Anexa 3_PO 02 Model cerere de înscriere          1  

Anexa 5_PO 02 Adeverință calificative 1 2 ani 

 


