
 

 

Nr. 11910/28.09.2022 
 

APEL DE SELECȚIE  

A CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA OCUPĂRII LOCURILOR VACANTE  

DE METODIȘTI AI ISJ GALAȚI 

AN ȘCOLAR 2022-2023 

 

 În perioada 28.09.2022 – 07.10.2022, Inspectoratul Școlar Județean Galați, organizează concurs de 

selecție a cadrelor didactice în vederea ocupării locurilor vacante de metodiști, pentru anul școlar 2022-2023, 

în conformitate cu Adresa ME (DGMRURS/DFC) nr. 4700/DGMRURS/22.09.2022. 

Criteriile de eligibilitate obligatorii şi particularizate la nivelul lnspectoratului Școlar Județean Galați sunt: 

a) în corpul de metodişti al ISJ Galați este selectat personal didactic de predare care deține competențe în 

proiectarea, conducerea, evaluarea şi monitorizarea actului didactic; 

b) persoanele care ocupă funcție de conducere, îndrumare și control nu pot fi metodişti ai inspectoratului școlar, 

pe durata exercitării mandatului, dar pot participa la procesul de selecție a metodiștilor. Prin excepție, 

persoanele care ocupă funcții de conducere, de îndrumare și control și care au specialități pentru care resursa 

umană la nivelul județului este deficitară, își pot exercita atribuțiile de metodist. 

 

A. CONDIȚII DE ÎNSCRIERE 

Pentru înscrierea la concurs, cadrele didactice trebuie să îndeplinească criteriile de mai jos (literele a-e, 

cumulativ): 

a. a absolvit o instituţie de învăţământ superior, corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b. este titular în învăţământul preuniversitar; 

c. are cel puţin gradul didactic II; 

d. a obţinut calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani de activitate efectivă la catedră și nu a fost sancţionat 

disciplinar în ultimii 5 ani de activitate; 

e. experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii școlari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-

2022, a unor activități de tip metodic, certificată de conducerea unității de învățământ; 

f. condiția pentru departajare aplicabilă în situația candidaților cu punctaje egale: acumularea  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, exceptând perioadele de suspendare 

a contractului individual de muncă; 

g. pentru disciplina consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personală selecția metodiștilor se va face dintre 

cadrele didactice care îndeplinesc condițiile generale și specifice și au și calitatea de diriginte; 

h. pentru cadrele didactice încadrate pe funcția de educator-puericultor, selecția metodiștilor pentru realizare 

inspecțiilor de specialitate din cadrul examenului de definitivare în învățământul preuniversitar se va face dintre 



 

cadrele didactice care îndeplinesc criteriile generale prevăzute la literele b), c), d) și e) și sunt absolvente cu 

diplomă a liceului pedagogic cu specializările „educatoare”, „învățător”, „educatoare/învățător” sau absolvente cu 

diplomă de licență a specializării „Pedagogia învățământului primar și preșcolar” și au absolvit cursurile de 

formare continuă din cadrul unuia dintre următoarele proiecte ale ME: Programul de Reformă a Educației 

Timpurii (PRET), Programul pentru Educație Timpurie Incluzivă (PETI) și proiectul Educație Timpurie Incluzivă și 

de calitate (ETIC). În cazul în care la nivelul județului nu se identifică astfel de cadre didactice, inspecțiile de 

specialitate din cadrul examenului de definitivare în învățământul preuniversitar pentru educatori-puericultori vor 

fi efectuate de inspectorul pentru învățământ preșcolar. 

 

B. DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente, în această ordine: 

1. opisul dosarului în care se va consemna numărul total de file; 

2. cerere de înscriere (model-anexa 1); 

3. CV (model-anexa 2) susţinut de acte doveditoare, autentificate „conform cu originalul” de către conducerea 

unităţii de învăţământ de la care provine candidatul; 

4. copii conform cu originalul ale actelor de studii (inclusiv foaia matricolă); 

5. adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate (document în original); 

6. adeverinţă cu calificativele din ultimii 5 ani de activitate (document în original);  

7. adeverință care să ateste că nu a fost sancţionat disciplinar (document în original); 

8. dovezi privind experiența în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii școlari 2019-2020, 2020-

2021 și 2021-2022, a unor activități de tip metodic, certificată de conducerea unității de învățământ; 

9. copii conform cu originalul după adeverințe/certificate care să ateste acumularea celor 90 de credite 

profesionale transferabile în perioada evaluată (ultimii 5 ani de activitate efectivă la catedră); 

Dosarul se va transmite în format letric la secretariatul ISJ Galați sau scanat și arhivat, pe adresa de e-mail a 

ISJ Galați. Cererile vor fi înregistrate la secretariat, iar dosarele vor fi transmise inspectorului școlar coordonator al 

disciplinei/domeniului. 

 

C. PROBELE DE CONCURS 

Desfăşurarea concursului de selecţie constă în: 

a. Evaluarea curriculumului vitae – Evaluarea se realizează utilizând fişa de evaluare, în plenul comisiei de 

specialitate. Punctajul maxim este de 30 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 15 de puncte. 



 

b. Proba practică – Candidaţii înscriși vor viziona o oră de curs înregistrată/ vor asista la o oră de curs  și vor 

studia documentele de proiectare și planificare aferente puse la dispoziție de comisie. Aceștia vor întocmi un 

RAPORT conform precizărilor din procedură, care va fi evaluat în baza fişei de evaluare prezentată procedură.  

 

D. CALENDARUL DE SELECȚIE 

Desfășurarea etapelor de selecție a metodiștilor 

1 Înscrierea candidaților 28.09.2022 – 30.09.2022 

2 Desfășurarea probelor de selecție 03.10.2022 – 04.10.2022 

3 Publicarea/postarea pe site a rezultatelor inițiale 04.10.2022 

4 Depunerea contestațiilor 
06.10.2022 

09.00 – 12.00 

5 Soluționarea contestațiilor 
06.10.2022 

12.00 – 16.00 

6 Publicarea/postarea pe site a rezultatelor finale ale selecției 07.10.2022 

7 
Aprobarea listelor finale în CA al ISJ, emiterea deciziei de 
numire a cadrelor didactice metodiști ai ISJ în anul școlar 2022-
2023 

07.10.2022 

 
 

E. NUMĂR DE LOCURI SCOASE LA CONCURS 

DISCIPLINA 
Nr. locuri 
vacante 

2022-2023 
Observații 

Limba şi literatura română 0  

Limba latină 1  

Limba engleză 0  

Limba franceză 0  

Limba germană 0  

Istorie 0  

Discipline socio-umane 0  

Învăţământ preșcolar 1  

Învăţământ primar 4  

Religie 0  

Biologie 0  

Asistent medical generalist, farmacie, medicină 0  

Chimie 0  

Matematică 0  



 

DISCIPLINA 
Nr. locuri 
vacante 

2022-2023 
Observații 

Fizică 0  

Geografie 1  

Informatică 0  

Educaţie muzicală  0  

Arte plastice/Educație plastică 0  

Educaţie fizică şi sport 2  

Discipline tehnice 2 
1 – Estetica și igiena corpului omenesc 
1 – Mecanică 

Educaţie tehnologică 0  

Învăţământ special şi special integrat 3  

Învăţământ pentru rromi şi alte minorităţi 0  

Educație permanentă și activități extrașcolare 0  

TOTAL 14  

 
 
 
 
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 1   

Cerere-tip pentru înscrierea la concursul de selecţie a 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 în învăţământ de ________, gradul didactic  

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

metodiştilor, specialitatea ________________________________________________, în anul şcolar 2022-2023. 

 

 

 

Data             Semnătura 

__________________        _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Județean Galaţi 



 

Anexa 2  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) 

  

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

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


 

  

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) 

 
 

 

 

 

 

 

 


