
 
 

Nr. 12589/14.10.2022 
 

APEL DE SELECȚIE  

A CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII LOCURILOR VACANTE  

DE MEMBRI ÎN CONSILIILE CONSULTATIVE PE DISCIPLINE/DOMENII 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

 În perioada 14.10.2022 – 31.10.2022, Inspectoratul Școlar Județean Galați, organizează concurs de 

selecție a cadrelor didactice în vederea ocupării locurilor vacante de membri în consiliile consultative pe 

discipline/domenii, pentru anul școlar 2022-2023, în conformitate Revizia nr. 5/2022 a PO nr. 198, ediția nr. 1,  

aprobată prin HCA nr. 39/04.10.2022. 

A. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE (cadrele didactice care nu îndeplinesc condițiile de înscriere, cu excepția 

punctului 2, litera e, sunt declarate respinse și nu li se evaluează dosarul/CV-ul): 

1. Criterii specifice care trebuiesc îndeplinite de cadrele didactice pentru a îndeplini calitatea de membru în CC:  

a) Nu a fost sancționat în ultimii 5 ani de activitate didactică la catedră; 

b) Experiență în organizarea și desfășurarea examenelor de evaluare națională sau a olimpiadelor și 

concursurilor școlare, conform CV-ului. 

2. Criteriile generale: 

a) Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar de stat; 

c) Evoluția în carieră: minim gradul didactic II; 

d) Calitatea activității didactice: calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare din ultimii 5 ani de activitate 

didactică la catedră; 

e) Criteriu de departajare: acumularea, în ultimii 5 ani de activitate didactică, a 90 de credite profesionale 

transferabile, conform CV-ului. 

 

B. DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, în această ordine: 

a. opisul dosarului pe care se va consemna numărul total de file; 
b. cerere de înscriere (anexa nr. 1); 
c. CV (anexa nr. 7) redactat în model europass;  
d. copii, certificate conform cu originalul de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine 

candidatul, ale următoarelor documente: 

 acte de stare civilă (carte de identitate, certificat de căsătorie etc., după caz); 

 actul de titularizare în învățământ; 

 adeverință/certificat/diplomă de acordare a ultimului grad didactic/a titlului științific de doctor; 

 acte de studii care atestă pregătirea de specialitate (inclusiv foaia matricolă); 

 alte documente care susțin informațiile din CV. 
e. adeverință de vechime la catedră, în specialitate (anexa nr. 2); 
f. adeverință cu calificativele din ultimii 5 ani școlari de activitate didactică (anexa nr. 3); 



 
g. adeverință care să ateste că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani de activitate didactică 

(anexa nr. 4); 
Dosarul se va transmite în format fizic (letric) sau scanat la inspectorul școlar care coordonează disciplina/domeniul 

respectiv. Cererile vor fi înregistrate la secretariatul ISJ Galați de către inspectorul de specialitate. 
 

C. PROBELE DE CONCURS 

Desfăşurarea concursului de selecţie constă în evaluarea de către inspectorul de specialitate a: 

a. Dosarului de candidatură, respectiv îndeplinirea condițiilor de înscriere (criteriile enumerate la punctul A.1 (a, 

b) și A2 (a-d)), în baza fișei de evaluare (Anexa 5); 

b. Evaluarea curriculumului vitae, pe baza fișei de evaluare (anexa nr. 6). 

 

D. CALENDARUL DE SELECȚIE 

Desfășurarea etapelor de selecție a membrilor CC 

1 
Depunerea dosarelor de candidatură la inspectorul care 
coordonează disciplina/domeniul 

17.10.2022 – 21.10.2022 

2 
Evaluarea dosarelor de către inspectorul școlar care 
coordonează disciplina/domeniul 

24.10.2022 – 31.10.2022 

3 Publicarea/postarea pe site a rezultatelor selecției 31.10.2022 

4 
Stabilirea listei membrilor admiși și a listei finale (reconfirmați + 
noi membri selectați) a consiliului consultativ pe 
disciplină/domeniu ce va fi supusă aprobării în CA 

31.10.2022 

 
 

E. NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS 

DISCIPLINA/DOMENIUL 
Nr. locuri 
vacante 

2022-2023 
Observații 

Limba şi literatura română/Limbi clasice/ 
Bibliotecari 

0  

Limbi moderne 1 Limba franceză 

Istorie/Discipline socio-umane 2 
1 – istorie 
1 – socio-umane 

Învăţământ preșcolar 2  

Învăţământ primar 2  

Religie 0  

Biologie/ Asistent medical generalist, farmacie, 
medicină 

0  

Chimie/Fizică 3 
2 – chimie 
1 – fizică  

Matematică 9  

Geografie 0  



 

DISCIPLINA/DOMENIUL 
Nr. locuri 
vacante 

2022-2023 
Observații 

Informatică și TIC 1  

Educaţie muzicală/Arte plastice/Educație 
plastică 

2 Educație muzicală 

Educaţie fizică şi sport 0  

Discipline tehnice/Educaţie tehnologică 2  

Învăţământ special şi integrat/ Învăţământ 
pentru rromi şi alte minorităţi 

0  

Management educațional 2  

Educație permanentă și activități extrașcolare 0  

Proiecte educaționale europene 4 
Experiență pe proiecte și dezbateri 
academice 

TOTAL 31  

 
Anexele, precizate în acest apel de selecție, ce vor fi transmise în școli, sunt următoarele: 
1. Anexa nr. 1 – Cerere-tip de înscriere la concursul de selecţie a membrilor CC (anexa nr. 3 la PO nr. 

198); 
2. Anexa nr. 2 – Model adeverință de vechime în specialitate (anexa nr. 4 la PO nr. 198); 
3. Anexa nr. 3 – Model adeverință cu calificativele din ultimii 5 ani (anexa nr. 5 la PO nr. 198); 
4. Anexa nr. 4 – Model adeverință care să ateste lipsa sancțiunilor disciplinare (anexa nr. 6 la PO nr. 

198); 
5. Anexa nr.  5 – Fișă de verificarea conformității dosarului de înscriere/condițiilor de înscriere; 

6. Anexa nr. 6 – Fişă de evaluare pentru selecția membrilor consiliului consultativ (anexa nr. 7 la PO nr. 

198); 

7. Anexa nr. 7 – Model CV (anexa nr. 8 la PO nr. 198); 

 
 
 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

         Prof. Gina BRÎNZAN 

        INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, 

    Prof. Florin-Petrișor  ANDRONIC 

 

 

INSPECTOR ȘCOLAR 

PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE, 

Prof. CONDURACHE-BOTA Gică 

 



 
 

Anexa nr. 1 – Cerere-tip de înscriere la concursul de selecţie a membrilor CC 

 

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 în învăţământ de ________, gradul didactic  

_________, media _________, obţinut în anul _______, vă rog să aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie a 

membrilor Consiliului consultativ pentru disciplina/domeniul ___________________________________________ 

 ___________________________________________________________________, în anul şcolar 2022-2023. 

 

 

 

Data             Semnătura 

__________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Județean Galaţi 

 



 
Anexa nr. 2 – Model adeverință de vechime în specialitate 

Antet unitate școlară 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ___________________________________________  cadru 

didactic titular la _______________________________________________________, pe catedra/postul de 

___________________________________________, din anul _______, are o vechime efectivă la catedră pe 

disciplina/specialitatea ________________________________________________ de ________ ani.  

Se eliberează prezenta pentru înscrierea la concursul de selecție a membrilor consiliului consultativ al 

disciplinei/domeniului _______________________________, în anul școlar 2022-2023, organizat de ISJ Galați. 

. 

 

 

 

Director,          Secretar, 

__________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 3 – Model adeverință cu calificativele din ultimii 5 ani 

Antet unitate școlară 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ___________________________________________  cadru 

didactic titular la _______________________________________________________, pe catedra/postul de 

___________________________________________, a obținut în ultimii 5 ani următoarele calificative: 

 an școlar 2017-2018 – calificativ __________________________; 

 an școlar 2018-2019 – calificativ __________________________; 

 an școlar 2019-2020 – calificativ __________________________; 

 an școlar 2020-2021 – calificativ __________________________; 

 an școlar 2021-2022 – calificativ __________________________; 

Se eliberează prezenta pentru înscrierea la concursul de selecție a membrilor consiliului consultativ al 

disciplinei/domeniului _______________________________, în anul școlar 2022-2023, organizat de ISJ Galați. 

. 

 

 

 

Director,          Secretar, 

__________________        _______________________ 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr. 4 – Model adeverință care să ateste lipsa sancțiunilor disciplinare 

Antet unitate școlară 

 

 

 

ADEVERINȚĂ 

 

 

Se adeverește prin prezenta că domnul/doamna ___________________________________________  cadru 

didactic titular la _______________________________________________________, pe catedra/postul de 

___________________________________________, nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani școlari (2017 – 

2022). 

Se eliberează prezenta pentru înscrierea la concursul de selecție a membrilor consiliului consultativ al 

disciplinei/domeniului _______________________________, în anul școlar 2022-2023, organizat de ISJ Galați. 

. 

 

 

 

Director,          Secretar, 

__________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa nr.  5 – Fișă de verificare a conformității dosarului de înscriere/condițiilor de înscriere 

 

FIȘĂ DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE/CONDIȚIILOR DE ÎNSCRIERE 

 

Numele și prenumele candidatului:________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Conținutul dosarului de înscriere 

Existența documentelor 

DA NU 

1 Opisul dosarului în care este consemnat numărul total de file   

2 Cerere de înscriere   

3 Curriculum vitae   

4 
Acte susținere CV, autentificate „conform cu originalul” de către 

conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul 
  

5 
Adeverinţă care să ateste că nu a fost sancţionat disciplinar (document în 

original) 
  

6 
Dovezi privind experiența în organizarea și desfășurarea examenelor de 

evaluare națională sau a olimpiadelor și concursurilor școlare 
  

7 
Copii, conform cu originalul, ale actelor de studii (inclusiv foaia matricolă) - 

studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate 
  

8 
Decizia de titularizare în învățământul preuniversitar, „conform cu 

originalul” 
  

9 Certificat grad didactic II/I sau diploma de doctor, „conform cu originalul”   

10 
Adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani de activitate (document în 
original) 

  

11 Adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate (document în original)   

REZULTAT (ADMIS/RESPINS)  

 

Inspector școlar: ________________________________ ________________ 

 (numele şi prenumele) (semnătura) 

 

 

 

 

 



 
Anexa 6 – Fişă de evaluare pentru selecția membrilor consiliului consultativ 

 

Candidat: _________________________________     Evaluator:          

                                                                                            _______________________________                                                                                                                      

 

FIŞĂ DE EVALUARE PENTRU SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI CONSULTATIV 

Nr. crt. CRITERII Punctaj maxim Punctaj acordat 

1 

Studii (punctajul nu se cumulează) 20  

Cursuri universitare 10 

Cursuri postuniversitare/masterat 15 

Doctorat 20 

2 

Grad didactic (punctajul nu se cumulează) 15  

- Gradul II 10 

- Gradul I 15 

3 

Experienţa în activitate dovedită în: 25, din care:  

- funcţii de conducere, îndrumare şi control în ME, ISJ, 

director/director adjunct (2 pct/funcţie/an, nu mai mult de 

10p) 

10 

 

- membru în consiliul de administraţie al ISJ/ al unităţii 

şcolare, responsabil comisie metodică/arie curriculară (2 

pct/funcţie/an, nu mai mult de 8p) 

8 

 

- responsabil cerc metodic, metodist, membru în consiliul 

consultativ, coordonator practică pedagogică, mentor  

(1 pct/funcţie/an, nu mai mult de 7p) 

7 

 

4 

Lucrări publicate: 5, din care:  

Lucrări de management sau specialitate publicate cu 

ISBN/ISSN (1,5p/lucrare) 
3 

 

Articole de management educaţional sau de specialitate cu 

ISBN/ISSN (1p/articol) 
2 

 

5 

Capacităţi organizatorice dovedite în desfăşurarea 

activităţilor metodice, olimpiade şi concursuri şcolare, 

sesiuni de comunicări, referate, comisii de lucru ale ISJ, la 

nivel judeţean/naţional/internaţional  

30, din care: 

 

- nivel judeţean (câte 2 pct/activitate/an, nu mai mult de 16 

puncte) 
16 

 

- nivel naţional (câte 2 pct/activitate/an, nu mai mult de 8 

puncte) 
8 

 

- nivel internaţional (câte 2 pct/activitate/an, nu mai mult de 

6 puncte) 
6 

 

6 
Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, PPT) 

şi de comunicare electronică susţinute cu documente 
5 

 

TOTAL 100  



 
Anexa 7 – Model CV 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară (rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

Telefon(oane) (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Mobil: (rubrică facultativă, 
vezi instrucţiunile) 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Naţionalitate(-tăţi) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Sex (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu 
cea mai recentă dintre acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  



 
Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare 

profesională absolvite, începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 
(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

(Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, 
de exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

 
 

 

 

 

 

 

 


