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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate,
la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud,
în anul şcolar 2016-2017

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

Nr.

Elemente privind

crt.

responsabilii /

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Prof. Konradi Simona

Inspectori

09.09.2016

Prof. Păvăluc-Gal Enikő

şcolari

Prof. Cioanca Monica

Dir. CCD BN

Prof. Deak Zoltan

Inspector

operaţiunea
1

2

Elaborat

Verificat

09.09.2016

şcolar general
adjunct
3

Aprobat

Prof. Tabără Camelia

Inspector

CA al ISJ BN

şcolar general

09.09.2016
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2. Scopul procedurii:
2.1. Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de selecție a cadrelor didactice
care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.
2.2. Stabileşte modul de realizare a activităţii respective, compartimentele şi persoanele
implicate;
2.3. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
2.4. Asigură realizarea activităţii procedurale, în conformitate cu normele legale;
2.5. Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
manager, în exercitarea procesului decizional;
2.6. Scopul specific al procedurii este de aplicare a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale,
Nr.1/2011, precum şi prevederile legislaţiei secundare – metodologii, regulamente, proceduri,
precizări, adrese ale MECȘ.

3. Domeniul de aplicare:
Procedura se aplică în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud, pentru
organizarea și desfășurarea selecției cadrelor didactice- metodiști ai ISJ, pe discipline.
4. Documente de referință:
Prezenta procedură este elaborată în baza prevederilor:
4.1. Legii Educaţiei Naţionale, nr.1/2011;
4.2. Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
aprobată prin OMECTS nr. 5561/ 2011, completată prin OMEN 5397/5.11.2013, OMEN
3240/26.03.2014, OMEN 5294/16.10.2013, OMEN 3129/1.02.2013;
4.3. Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a inspectoratelor şcolare, aprobat prin
OMEN nr. 5115/2014;
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4.4. Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMECTS nr. 5547/2011
4.5. OM nr. 5.530 din 5 octombrie 2011, privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare;
4.6. Regulamentul Intern al ISJ BN.
5. Descrierea procedurii operaţionale
5.1. Considerații generale
Numărul profesorilor metodişti pentru fiecare specialitate se stabileşte printr-o notă de
fundamentare înaintată inspectorului şcolar general adjunct, care are în subordine
Compartimentul Curriculum şi Inspecţie Şcolară, în funcţie de numărul de cadre didactice
încadrate pe disciplina şi specificul disciplinei.
În cazul eliberării funcţiei de metodist, locurile vacantate vor fi scoase la concurs,
organizându-se etapă de selecţie pe aceeaşi structură ca şi cea curpinsă în prezenta procedură,
cu revizuirea calendarului de activităţi.
La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist pe disciplina de învăţământ poate
candida personalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) Studii universitare, finalizate cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice
din învățământul preuniversitar, astfel:
 pentru funcţia de educator/institutor/profesor în învăţământul preşcolar - absolvirea cu
examen de diplomă a liceului pedagogic, absolvirea cu examen de diplomă a
colegiului universitar pedagogic, absolvirea liceului pedagogic sau a unei şcoli
echivalente, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau
de scurtă durată, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific,
absolvirea studiilor universitare de licență (ciclul I - Bologna) în domeniul pedagogic:
Pedagogia învățământului primar și preșcolar;
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pentru funcţia de învăţător/institutor/profesor în învățământul primar - absolvirea cu
examen de diplomă a liceului pedagogic, absolvirea cu examen de diplomă a colegiului
universitar pedagogic, absolvirea liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente,
urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă
durată, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific, absolvirea
studiilor universitare de licență (ciclul I - Bologna) în domeniul pedagogic: Pedagogia
învățământului primar și preșcolar;

 pentru funcţia de profesor în învăţământul gimnazial /liceal – absolvirea cu examen de
licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată, sau echivalenta
acesteia, în profilul postului – studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specialitate în profilul postului; studii universitare de licență,
urmate de studii universitare de masterat;
b) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel puțin gradul didactic II şi o vechime
la catedră în specialitate de cel puțin opt ani;
c) pentru domeniul educației nonformale – absolvirea unui curs de consiliere și orientare
furnizat de CCD sau de altă instituție acreditată și minim trei ani de experiență în
domeniul educației nonformale (susținută prin portofoliu de activitate);
d) a obtinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat
disciplinar în anul şcolar precedent;
e) face dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani;
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.
În corpul de metodiști pentru anul școlar 2016-2017 pot fi incluse persoane selectate în
anii anteriori, în urma evaluării activității din anul școlar încheiat, conform Raportului de
activitate elaborat de către metodist pentru anul școlar 2015-2016. Neîndeplinirea atribuţiilor
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(Fișa de evaluare a activității

metodistului în anul școlar 2015-2016 – Anexa 8).
5.2. Organizarea selecţiei
Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist – pe disciplină de învăţământ se
organizează de către inspectoratul şcolar.
Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa organizarea selecţiei, menţionând locul
unde sunt afişate toate informaţiile necesare înscrierii şi participării la selecţie (site-ul
www.isjbn.ro ).
Înscrierea candidaţilor pentru selecţia în vederea ocupării funcţiei de metodist se face
prin înregistrarea dosarului, avizat de către inspectorul școlar pentru disciplina respectivă, la
secretariatul ISJ BN, conform graficului de selecţie anunţat. Vor participa la selecţie numai
candidaţii ale căror dosare întrunesc integral condiţiile din prezenta procedură.
În vederea organizării si desfasurarii selecţiei, Inspectorul Şcolar General al ISJ
Bistrița-Năsăud constituie, prin decizie, comisia de organizare si desfăşurare a selecţiei, cu 3-5
zile înainte de data stabilită pentru selecție.
Dosarul de înscriere a candidaților pentru selecţia în vederea ocupării funcţiei de
metodist cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un
opis:
1) cerere de înscriere (anexa nr. 1), avizată de inspectorul școlar pentru fiecare disciplină;
2) scrisoare de intenţie;
3) curriculum vitae (redactat dupa modelul de CV european) - anexa nr. 2;
4) copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unității de învăţământ de
la care provine candidatul, ale:
a) diplomei de studii, foii matricole, certificatului/adeverinței de absolvire a modulului
pedagogic;

5

Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Bistriţa-Năsăud

Compartimentul:
CURRICULUM ŞI
INSPECŢIE ŞCOLARĂ

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ
Nr 311/09.09.2016
Selecţia cadrelor didactice în vederea
ocupării funcţiei de metodist în
specialitate, la nivelul Inspectoratului
Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în
anul şcolar 2016-2017

Ediţia: a II-a
Nr. exemplare:
Revizia: 1
Nr. exemplare:
Pag. 17
Exemplar: 1

b) actului de titularizare în unitatea de învatamânt;
c) adeverințelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului științific
de doctor;
5) adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate;
6) adeverinţă cu calificativele din ultimii cinci ani, în original;
7) copii certificate ”conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ de
la care provine candidatul, ale documentelor care fac dovada acumulării a 90 de credite
profesionale transferabile (adeverințe, certificate, diplome);
8) opisul dosarului, pe care se va consemna numărul total de file.
Persoanele selectate în anii anteriori în corpul de metodiști ai ISJ BN, care în urma evaluării
activității din anul școlar încheiat îndeplinesc condițiile pentru a rămâne în continuare
metodiști, își vor actualiza în dosarele depuse anterior cu următoarele documente:
-

curriculum vitae;

-

adeverinţă cu calificativul pentru anul școlar 2015-2016, în original;

-

dovada acumulării a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani (alte
documente decât cele existente deja la dosar, dacă este cazul).

Comisia pentru organizarea și desfășurarea selecției candidaților la funcția de metodist are
următoarea componenţă:


președinte - Inspectorul școlar pentru dezvoltarea resurselor umane;



vicepreședinte – Inspectorul școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la
educație;



secretar – profesor metodist al CCD BN;



membri – Directorul Casei Corpului Didactic Bistrița-Năsăud;
- Inspectori şcolari pe discipline/specializări din cadrul I.S.J Bistriţa-Năsăud.

5.3. Probele de selecţie
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Selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist cuprinde următoarele probe:
a) Evaluarea curriculum-ului vitae;
c) Evaluarea interviului - probă prin care se testează cunoştintele de legislaţie şcolară şi de
didactică și se verifică cunoștințele din domeniul specific funcției pentru care candidează
concurentul, prin întrebări şi analize de risc.
Ambele probe de selecție sunt obligatorii pentru persoanele care nu au făcut parte din corpul
metodiștilor în anul școlar 2015-2016.
5.4. Desfățurarea selecţiei
5.4.1. Evaluarea curriculum-ului vitae se face pe baza documentelor din dosarul de înscriere.
Analiza și evaluarea rezultatelor obținute în educație și formare, a aptitudinilor și
competențelor personale se realizează pe baza itemilor și punctajului din anexa 2 la
prezenta metodologie. Punctajul maxim al probei este de 20 puncte, iar cel minim 10
puncte.
5.4.2. Evaluarea probei de interviu în fata comisiei, se face utilizând fişa de evaluare din anexa nr.
3. Punctajul maxim al probei este de 30 puncte, iar cel minim 20 puncte.
5.4.3. Punctajul total maxim este de 50 puncte, iar punctajul minim de promovare a concursului
este de 30 puncte, cu conditia promovarii fiecarei probe în parte.
5.4.4. Punctajul probelor pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevăzut în
anexa nr.4.
5.4.5. Un membru al comisiei de selecţie întocmeste procesul-verbal în care consemnează
desfășurarea și rezultatele concursului. Procesul-verbal este semnat de toți membrii
comisiei.
5.4.6. Nu se admit contestații.
5.4.7. La finalul selecției, candidaţii admişi în corpul de metodiști ai ISJ BN, se numesc prin
decizie a inspectorului școlar general.
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5.5. Etapele organizării şi desfăşurării selecţiei metodiștilor ISJ Bistrița-Năsăud:

a.

Apel pe site-ul ISJBN privind desfăşurarea concursului de selecţie a metodiştilor ISJ BN
Data: 16.09.2016

b.

Depunerea / Actualizarea dosarelor la secretariatul ISJ BN (cu avizul inspectorului școlar
pentru disciplina respectivă)
Perioada: 19-23.09.2016

c.

Desfăşurarea etapei de evaluare a documentelor depuse de candidați (CV și dosar) și a
interviului;
Perioada: 26-30.09.2016

d.

Afişarea rezultatelor

Termen: 1.10.2016

e.

Validarea rezultatelor, elaborarea şi comunicarea deciziilor

Termen: 1.10.2016
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ANEXA NR.1
Cerere-tip pentru înscrierea la selecţia metodiştilor

DOAMNĂ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………..,
(nume, iniţiala tatălui, prenume)

CNP ………………………domiciliat (ă) în…………………………………......................,
telefon …………………… e-mail …………………………………………………………...,
absolvent al ……………………………………………………………………………………,
cadru didactic titular la .….…………………………………………………………………...,
pe postul/catedra de ……………………………………………………………………, cu o
vechime la catedră, în specialitate de…………………..gradul didactic ……….............,
vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecţia cadrelor didactice metodiste, specialitatea
............................................................................

Data.
…………………………….

Semnătura
…………………………….

Doamnei Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Bistriţa-Năsăud
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ANEXA NR. 2

EVALUARE CURRICULUM VITAE
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Data ___________________

Nr.

Criterii

crt.
1

2

3

4

Punctaj

Punctaj

maxim

realizat

Studii

3

Cursuri universitare

1

Cursuri postuniversitare/ Masterat

1

Doctorat

1

Participare la stagii de formare/perfecționare în
specialitate și/sau în managementul educațional
- locale, regionale, naționale
(1 punct / stagiu)

4

Participare la stagii de formare/perfecționare în
specialitate și/sau în managementul educațional în calitate
de formator
(1 punct / stagiu)
Experiența în activitate dovedită în:

2

-functii de conducere, îndrumare si control în I.S.J.BistriţaNăsăud, director/director adjunct (câte un punct pentru
fiecare funcţie)
- responsabil de comisie metodică

3

- responsabil cerc pedagogic, metodist, mentor (1x3)

1

- membru în comisii de specialitate, la nivel MENCȘ,
ISJBN
Lucrări/de management educațional sau de specialitate
publicate cu ISBN/ISSN(câte un punct pentru fiecare
lucrare)

2

2

7
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Articole de management educational sau de specialitate

1

Cunoștințe de operare pe calculator evaluabile pe baza
documentelor prezentate
TOTAL

3
20

EXAMINATOR:
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ANEXA NR 3

EVALUAREA INTERVIULUI
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Data ___________________

Nr.

Domenii

Crt.
1

2

3

Aspecte referitoare la legislaţia şcolara:
- Cunoaşterea legislaţiei din domeniul învăţământului şi a
metodologiilor specifice postului
- Cunoașterea documentelor de reglementare a inspecției
şcolare
Aspecte referitoare la curriculumul şi didactica
disciplinei:
-concept, tipuri
-perspective de analiză
-Curriculum National, nucleu și la decizia școlii
Trăsături de personalitate:
- Capacitate de percepție globală și sinteză, de adaptare,
prezență de spirit, atitudini favorabile schimbării/inovării
didactice, empatie, disponibilitate și
rezistență la efort și stres
TOTAL

Punctaj

Punctaj

maxim

obţinut

10

15

5

30

EXAMINATORI:
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ANEXA NR. 4

SELECŢIE METODIŞTI
Numele şi prenumele candidatului ____________________________________
Data ___________________

BORDEROU DE NOTARE
Nr.

Proba

Punctaj

crt.
1

Evaluarea curriculum-ului vitae

2.

Evaluarea interviului
Total

EXAMINATORI:
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ANEXA NR. 5

ATRIBUŢII SPECIFICE METODIŞTILOR
Metodiştii:

-

-

Vor cunoaște următoarele documente:

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată
prin OMECTS nr.5561/31.10.2011 publicată ca anexă la O.M. în Monitorul Oficial, Partea I
nr.767bis/31.10.2011;
Ordinele M.E.N. nr. 5397 /2013; 3240 /2014 și 4801/2014 – referitoare la organizarea gradelor
didactice și a definitivatului;
Regulament de inspecţie a unităţilor de învăţământ (O.M. nr. 5547/06.10.2011);
 vor efectua inspecţii şcolare de specialitate / speciale, conform graficului
elaborat la nivelul judeţului;


vor elabora rapoarte de activitate semestrial, conform procedurii de raportare
elaborate la nivelul Inspectoratului Școlar al Județului Bistrița-Năsăud.



vor consilia cadrele didactice, în vederea inspecţiei la clasă;



vor monitoriza cadrele didactice debutante, pe parcursul întregului an şcolar;



vor participa la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul
judeţului;



vor participa la evaluarea dosarelor pentru obţinerea gradaţiilor de merit şi a
distincţiilor;



se vor implica în activităţile desfăşurate la nivelul judeţului, la solicitarea
inspectorului de specialitate;



vor respecta Codul de conduită a inspectorului, conform OM 5530/2011,
privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
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ANEXA NR. 6

CODUL DE CONDUITĂ A METODIŞTILOR
ISJ BISTRIŢA-NĂSĂUD

1. În calitate de persoane delegate de inspectoratul şcolar pentru exercitarea de atribuţii în
teritoriu, metodiştii au obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de
conduită profesională şi morală prevăzute în Codul de conduită a personalului din
inspectoratul şcolar, conform OM nr. 5.530 din 5 octombrie 2011, privind aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare.
2. Metodiştii au obligaţia să cunoască toate documentele elaborate de M.E.N.C.Ș.
referitoare la formarea continuă, standardele naţionale curriculare la disciplinele de
specialitate şi educaţie permanentă.
3. În exercitarea activităţii specifice, metodiştii vor respecta prevederile regulamentului
de inspecţie şcolară;
4. Rolul metodiştilor va fi unul de consiliere, monitorizare şi evaluare;
5. Metodiştii vor comunica tuturor cadrelor didactice care urmează să fie inspectate
obiectivele urmărite, procedurile de inspecţie aplicate şi criteriile de apreciere folosite;
6. Metodiştii nu vor interveni în timpul lecţiei decât dacă observă că cel inspectat pune în
pericol viaţa, sănătatea elevilor/preşcolarilor, a lui sau a asistenţei;
7. Metodiştii vor avea un mod de lucru transparent şi deschis şi vor oferi permanent feedback, informând inspectorul școlar al disciplinei despre problemele care apar şi despre
constatările lor.
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ANEXA NR. 7

BIBLIOGRAFIE
Minimală

Nr.

Actul juridic/ metodologia/

Crt.

bibliografia

1

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE,

Conţinut
Legea învăţământului

nr. 1/2011
2

O.M. nr. 5547/06.10.2011

Regulament de inspecţie a unităţilor de învăţământ
preuniversitar

3

OMECTS nr.5561/31.10.2011 publicat
ca anexă la O.M. în Monitorul Oficial, Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învăţământul preuniversitar
Partea I nr.767bis/31.10.2011;

4

Ordinele M.E.N. nr. 5397 /2013; 3240
Organizarea gradelor didactice și a definitivatului
/2014 și 4801/2014

5

Programa şcolară şi didactica disciplinei
pentru care optează candidatul
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ANEXA NR. 8

FIȘA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII METODISTULUI
în anul școlar 2015-2016

Sarcina de lucru
Întocmirea corectă a documentelor de

Punctaj

Punctaj

maxim

acordat

Observații

2

inspecție (rapoarte, procese-verbale,
fișe de observare a lecției)
Elaborarea rapoartelor de activitate

2

Predarea la timp a rapoartelor de

2

activitate
Respectarea Codului de conduită în

2

relația cu cadrele didactice inspectate
Răspuns la solicitările inspectorului

2

de specialiate / număr de inspecții
refuzate
Total

10
Inspector școlar
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