
PROCEDURA DE SELECȚIE A PROFESORILOR METODIȘTI AI 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE 

 

Dispoziții generale 

(1) Selecția profesorilor – metodiști la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare se 

organizează  de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, la începutul fiecărui an 

școlar. 

(2) Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare asigură, prin inspectorul şcolar pentru dezvoltarea 

resursei umane, publicarea pe forumul propriu și pe site-ul ISJ, cu cel puţin 2 zile înainte 

de demararea procedurilor de selecție, a calendarului de desfășurare (Anexa 2) și a 

anexelor specifice prezentei proceduri. 

(3) Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa cadrele didactice cu privire 

la înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de selecție a profesorilor metodiști ai 

ISJ Satu Mare. 

 (4) Numărul de metodişti pe discipline/specializări este stabilit de CA al inspectoratului școlar, 

în limita a 5 % din totalul cadrelor didactice existente pentru disciplina/specializarea 

respectivă și va fi publicat anual o dată cu anunțul demarării selecției (Anexa 1). 

 

Organizarea selecției 

Condiţii de înscriere 

În procedura de selecție a profesorilor metodiști ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare 

se poate înscrie orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) a absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul 

profesorilor metodiști pentru educatoare/învățători, studii universitare pedagogice/de 

institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare; 

b) este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă 

nedeterminată; 

c) are cel puțin gradul didactic II; 

d) face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; 

e) a obţinut calificativul anual “foarte bine” în ultimii 5 ani şcolari; 

f) are recomandarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care este 

titular/detaşat; 

g) are o vechime efectivă de predare la disciplina/specializarea pentru care doreşte să devină 

metodist de minimum 7 ani; 



Desfășurarea selecției 

În vederea organizării și desfășurării selecției, Inspectorul Școlar General al ISJ Satu Mare 

constituie, următoarele: 

1. Comisia de înscriere, formată din: 

Președinte – inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 

Membri – inspectori școlari 

2. Comisia de organizare și desfășurare a selecției pentru fiecare disciplină, formată din: 

Președinte - inspectorul școlar de specialitate 

Membri - două cadre didactice membre ale consiliului consultativ al disciplinei care nu s-

au înscris la  procesul de selecție al profesorilor metodiști   

 

Selecția profesorilor metodiști se realizează astfel: 

1. PROBA 1 - Evaluarea CV-ului candidatului conform actelor depuse în dosarul de 

înscriere – 30 de puncte 

2. PROBA 2 - Proba practică ce constă în susținerea, în fața comisiei de organizare și 

desfășurare a selecției, a unei ore/activități – 30 de puncte 

3. PROBA 3 - Interviu în fața comisiei de organizare și desfășurare a selecției – 30 de 

puncte 

Se vor acorda 10 puncte din oficiu – punctaj maxim 100 de puncte 

 

La începutul fiecărui an școlar, toate cadrele didactice care doresc să fie selectate, vor depune 

la secretariatul ISJ, o scrisoare de intenție în termenul stabilit în calendar, după cum urmează: 

 În cazul în care cadrul didactic a fost profesor metodist al ISJ Satu Mare și în anul școlar 

precedent, scrisoarea de intenție va fi însoțită doar de documente justificative care vin în 

completarea dosarului depus în anul precedent (adeverința cu calificativul obținut în anul 

școlar precedent depunerii scrisorii de intenție, dovada acumulării celor 90 de credite 

transferabile în ultimii 5 ani școlari, etc.) și documente justificate care pot aduce 

modificări ale punctajului obținut în anul școlar precedent 

 În cazul în care cadrul didactic nu a fost profesor metodist al ISJ Satu Mare în anul școlar 

precedent, scrisoarea de intenție va fi însoțită de dosarul de înscriere, conform Anexei 3 

În scrisoarea de intenție candidatul prezintă motivația participării la selecție, obiectivele și 

așteptările proprii, autoaprecierea activității/experienței câștigate, propuneri de ameliorare a 

activității de îndrumare a profesorilor debutanți. 

 



Evaluarea documentelor depuse în dosarul de înscriere se face de către fiecare membru al 

comisiei de organizare și desfășurare a selecției, pe specialităţi, pe baza criteriilor/subcriteriilor 

stabilite prin fişa de evaluare (Anexa 8), cu respectarea strictă a criteriilor/subcriteriilor de 

evaluare şi punctajului maxim stabilit pentru fiecare criteriu/subcriteriu, conform anexelor. 

Punctajul final obţinut de fiecare candidat, prin însumarea punctajelor acordate de comisia de 

de organizare și desfășurare a selecției este consemnat în borderou de notare (Anexa 11). 

 

Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de participare la selecție, vor fi programate pentru 

susținerea probei practice și a interviului. 

 

Evaluarea orei/activității susținute de  candidat va fi realizată de către fiecare membru al 

comisiei de organizare și desfășurare a selecției, pe specialităţi, pe baza criteriilor/subcriteriilor 

stabilite prin fişa de evaluare (Anexa 9). Punctajul final obţinut de fiecare candidat, prin 

însumarea punctajelor acordate de comisia de de organizare și desfășurare a selecției este 

consemnat în borderou de notare (Anexa 11). 

 

Evaluarea interviului susținut de  candidat va fi realizată de către fiecare membru al comisiei 

de organizare și desfășurare a selecției, pe specialităţi, pe baza criteriilor/subcriteriilor stabilite 

prin fişa de evaluare (Anexa 10). Punctajul final obţinut de fiecare candidat, prin însumarea 

punctajelor acordate de comisia de de organizare și desfășurare a selecției este consemnat în 

borderou de notare (Anexa 11). 

 

În baza borderourilor de notare completate de comisiile de organizare și desfășurare a selecției, 

se va realiza ierarhizarea solicitanților pe discipline. Procesul verbal în care se consemnează 

desfăşurarea şi rezultatele selecției, semnat de toți membri comisiei împreună cu borderourile 

și fișele de evaluare se predau președintelui comisiei de înscriere, iar dosarele se arhivează de 

către fiecare inspector școlar de specialitate. 

Comisia de înscriere va stabili rezultatul final al selecției profesorilor metodiști, în funcție de 

ierarhia stabilită de comisiile de organizare și desfășurare a selecției pentru fiecare disciplină 

și locurile alocate. De asemenea rezultatul final va fi publicat pe forumul și pe site-ul 

inspectoratului școlar. 

Nu se admit contestații la Proba practică (Proba 2) și Proba de interviu (Proba 3). Eventualele 

contestații referitoare la evaluarea dosarelor de înscriere, se depun la secretariatul ISJ Satu 



Mare și se rezolvă în prezența candidatului de către comisia de contestații formată din 

inspectorul școlar general/inspector școlar general adjunct și inspectorul școlar de specialitate.  

Rezultatele finale vor fi publicate pe forumul și pe site-ul inspectoratului școlar. 

Inspectorul școlar general emite decizia de consituire a corpului de profesori metodiști pentru 

anul școlar în care s-a realizat selecția. 

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul ISJ, în perioada stabilită în calendarul 

de selecție a profesorilor metodişti ai ISJ. 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente: 

 opisul dosarului, în două exemplare, dintre care un exemplar se restituie cu semnătură 

persoanei care a înregistrat înscrierea;  

 dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total de pagini se consemnează în 

opis (Anexa 3); 

 cererea tip de înscriere (Anexa nr. 4); 

 scrisoarea de intenţie; 

 curriculum vitae, model Europass (Anexa 5), susţinut cu documente justificative, conform 

criteriilor de evaluare a CV-ului, anexate în copie, conform cu originalul; 

 copii certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ de la 

care provine candidatul ale: actelor de studii, CI, certificatului de căsătorie (dacă este 

cazul); actului de titularizare/transfer/detașare, adeverinţa/certificat de acordare a ultimului 

grad didactic obținut, adeverinţelor/certificatelor/diplomelor care să ateste participarea la 

cursuri de formare continuă (desfăşurate în ultimii 5 ani), respectiv desfăşurarea unor 

activităţi ca formator la nivelul disciplinei/specializării; alte documente care susţin 

criteriile de evaluare a CVului; 

 adeverinţă de vechime la catedră, în specialitate, în original, eliberată de unitatea de 

învăţământ (Anexa nr.6); 

 adeverinţă cuprinzând calificativele obţinute de cadrul didactic în ultimii cinci  ani şcolari, 

în original, eliberată de unitatea de învăţământ (Anexa nr. 7); 

 recomandarea CA al unităţii de învăţământ, în care candidatul este încadrat; 

 

 Dispoziții finale 

(1) Din corpul profesorilor metodişti pe discipline/specializări al Inspectoratului Școlar al 

Județului Satu Mare fac parte, de drept, toţi metodiştii, încadraţi prin concurs la Casa 

Corpului Didactic Satu Mare. 



 (2) Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, înaintează, spre validare, Consiliului 

de Administraţie al ISJ Satu Mare, lista finală cu profesorii metodiști selectați conform 

prezentei proceduri după care inspectorul şcolar general emite decizia de numire a 

profesorilor – metodiști al ISJ Satu Mare, pentru perioada anului şcolar respectiv. 

(3) CCD Satu Mare împreună cu  inspectorii şcolari de la discipline/specialităţi vor realiza dacă 

este cazul, împreună cu Casa Corpului Didactic Satu Mare, formarea metodiştilor abilitaţi, 

pe discipline/specialităţi. 

 (4) Cadrele didactice metodiste care sunt sancţionate disciplinar sau săvârşesc abateri în 

derularea activităţii de metodist vor fi excluse din corpul profesorilor metodişti al ISJ. 

(5) În situaţia neocupării numărului de locuri alocat pentru profesorii metodişti la o anumită 

specialitate, procedura de selecţie nu se reia în acel an școlar. 

 (6) Anexele 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecţie și sunt actualizate în 

fiecare an școlar înainte de demararea procedurii de selecție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXE 

            

Anexa 1 

 

Numărul profesorilor metodiști la fiecare disciplină/specializare: 

Anul școlar 2017-2018 

Nr. 

Crt. 
Disciplina/specializarea 

Numărul 

total de 

locuri 

Din care pentru: 

Secția 

română 

Secția 

maghiară 

1 Limba şi literatura română 10 8 2 

2 Limba latină 1   

3 Profesori documentariști 1   

4 
Limba şi literatura maghiară 

maternă 
3 - 3 

5 
Limba şi literatura germană 

maternă 
1   

6 Limba engleză 7 5 2 

7 Limba franceză + limbi romanice 2 2 - 

8 Limba germană 2 1 1 

9 Limba rromani 1   

10 Matematică 10 8 2 

11 Fizică 4 3 1 

12 Chimie 3 2 1 

13 Biologie 3 2 1 

14 Istorie 5 4 1 

15 Geografie 4 3 1 

16 Discipline socio-umane 4 3 1 

17 Educaţie fizică şi sport 5 3 2 

18 Discipline tehnice 13 8 5 

19 Informatică şi T.I.C. 5 4 1 

20 
Învăţământ primar în limba 

română 
25 25 - 

21 
Învăţământ preşcolar în limba 

română 
25 25 - 

22 
Învăţământ preşcolar în limba 

maghiară şi germană 
10 - 

9 + 1 

(germană) 

23 
Învăţământ primar în limba 

maghiară şi germană 
13 - 

12 + 1 

(germană) 

24 Învăţământ special 2 1 1 

25 Arte 3 2 1 

26 Religie 4 2 ROR 
1RRC + 

1RREF 

27 Activităţi extraşcolare 4 3 1 

28 Consiliere psihopedagogică 4 3 1 

 



ANEXA 2 

 

 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROCEDURII DE 

SELECȚIE A PROFESORILOR METODIȘTI DIN JUDEŢUL SATU MARE 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

1. Depunerea dosarelor de înscriere – 13-15.09.2017 

2. 
Validarea dosarelor de înscriere și afișarea programării pentru proba practică și 

interviu – 18.09.2017 

3. 
Evaluarea dosarelor de înscriere, susținerea probei practice și a interviului – 

19.09.2017-04.10.2017 

4. Afişarea rezultatelor selecției pe discipline/specializări – 05.10.2017 

5. Depunerea contestaţiilor – 05.10.2017 

6. Soluţionarea contestaţiilor – 06.10.2017 

7. Afişarea rezultatelor finale ale selecției pe discipline/specializări – 09.10.2017 

8. Emiterea deciziei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 3 

 

 

Concursul pentru selecția profesorilor metodiști al ISJ Satu Mare 

Numele şi prenumele candidatului ……………............................................................. 

Nr. de înregistrare al dosarului de înscriere .................................................................. 

 

 

OPISUL DOSARULUI 

 

Denumire document Nr. pagină 

Cerere de înscriere 1-…. 

Curriculum Vitae ....- .... 

document doveditor CV.... denumire ... - .... 

................................................ .... - .... 

................................................ ... - .... 

................................................ .... - .... 

Scrisoare de intenţie ...-... 

Copie CI ...-... 

Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul) ...-... 

Copia actului de titularizare în învăţământ ...-... 

Adeverinţe în original (ex. Adeverinţă vechime, adeverință 

calificative) 

...-... 

....................................... ...-... 

......................................... ...-... 

etc. ...-... 

Recomandarea CA al unităţii şcolare ...-... 

TOTAL  

 

Semnătura candidat 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 4 

 

Cerere tip pentru înscrierea la selecţia profesorilor metodişti în cadrul ISJ Satu Mare,  

pentru anul școlar 2017-2018 

 

 

 

DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

 

Subsemnatul/a............................................................................................................................., 

(nume,iniţiala tatălui, prenume) 

CNP……..……………………….. domiciliat(ă) în ……………………………............……. 

str……………………..………........... nr. .................. ap. .............. telefon 

………………………....……. e-mail……………….............................................., absolvent 

al ................................................................. ………………………………………….............… 

specializarea …….........................………………….., cadru didactic titular la 

................................................................................................................................................., 

pe postul/catedra de ...................................................................................................................., 

cu o vechime în specialitate de…………, gradul didactic ................, obţinut în anul 

............................, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru selecţia cadrelor didactice metodiste, 

specialitatea ..........................…………………………………………………………. în anul 

școlar ......................... . 

 

 

Data ..........................          Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare 

 

 



ANEXA 5 

 

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume 

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

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) 

  



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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 6 

 

 

 

Adeverinţă 

 

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ..................................................................... 

.........................................................................................., cadru didactic titular la 

................................................................................................................................., pe catedra/ 

postul de .................................................., din anul ..............., cu gradul didactic .............., are 

o vechime efectivă în învăţământ de ................... ani şi o vechime efectivă la catedră pe 

disciplina/specialitatea ................................... de ........................ ani. 

 

Eliberăm prezenta adeverință spre a-i servi înscrierii la selecţiea metodiştilor de la disciplina/ 

specializarea .............................................................., organizată de către Inspectoratul Şcolar 

al Judeţului Satu Mare. 

 

 

 

Director,          Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 7 

 

 

Adeverinţă 

 

 

 

Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ........................................................................, 

cadru didactic titular la ............................................................................................................., 

pe catedra/postul de .................................................., din anul ..............., cu gradul didactic 

.................., a obţinut în ultimii 5 ani şcolari, următoarele calificative: 

· pentru anul şcolar ________________________ 

· pentru anul şcolar ________________________ 

· pentru anul şcolar ________________________ 

· pentru anul şcolar ________________________ 

· pentru anul şcolar ________________________ 

 

Eliberăm prezenta adeverință spre a-i servi înscrierii la selecţia metodiştilor de la 

disciplina/specializarea ..............................................................., organizașă de către 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare. 

 

 

 

 

Director,          Secretar, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 8 

PROBA 1 - FIŞA DE EVALUARE CV 

 

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Specialitatea ___________________ 

 

Criterii 
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

realizat 

Titular în învățământul preuniversitar  Eliminatoriu 

Cel puțin gradul didactic II în învățământ și minim 7 ani vechime efectivă pe 

catedră/post în specialitate 
Eliminatoriu 

90 de credite profesionale trensferabile în ultimii 5 ani școlari Eliminatoriu 

Calificativul „Foarte Bine” în ultimii 5 ani școlari Eliminatoriu 

Recomandarea Consiliului de Administrație al unității de învățământ Eliminatoriu 

Studii în specialitatea pentru care optează Eliminatoriu 

Studii 

0,5 

 

Cursuri postuniversitare/ Masterat (0,25 puncte/diploma obținută) 

Doctorat (0,25 puncte) 

Experienţa în activitate didactică dovedita prin:  

Participare la stagii de formare/perfecţionare în specialitate - locale, judeţene, 

naţionale (0,5 punct/stagiu),  internaţionale (1 punct/stagiu) 1  

Membru în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, responsabil de 

comisie metodica/arie curriculara (0,5 puncte/funcție) 1 
 

Responsabil cerc pedagogic/coordonator practică pedagogică, membru în consiliul 

consultativ (0,5 punct/funcție) 
1 

 

Profesor formator (0,1 punct/curs) 0,5  

Lucrări de management educaţional sau de specialitate publicate cu ISBN/ISSN (1 

punct/lucrare)  

Articole de management educaţional sau de specialitate (0,5 puncte/articol) 
1 

 

Iniţiere, coordonare, participarea la proiecte pilot, la proiecte de reformă a 

învăţământului, la proiecte comunitare, la proiecte de integrare europeană, la nivel 

local, naţional, international (0,5 puncte pentru fiecare proiect iniţiat/coordonat; 0,1 

punct pentru fiecare participare în proiect) 

1 

 

Capacităţi organizatorice in desfăşurarea activităţilor metodice la nivel  

local/județean/naţional/internaţional: olimpiade/concursuri  şcolare,  sesiuni  de 

comunicări si referate, comisii de lucru ale ISJ, demonstrate prin decizii, 

adeverinţe, procese-verbale, etc.(0,5 puncte/activitate) 

1 

 

Adeverință de profesor mentor 0,5  

Experiență ca profesor – metodist/inspector de specialitate (0,2puncte/an) 2  

Cunoştinte de operare pe calculator evaluabile pe baza documentelor prezentate 0,5  

TOTAL 10  

 
 

EVALUATOR:______________________ PUNCTAJ:___________ SEMNĂTURA:____________ 
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PROBA 2 - FIŞA DE EVALUARE PROBA PRACTICĂ 

 

FIȘĂ DE EVALUARE 

A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 

A METODIȘTILOR 

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat: 

Funcţia didactică: Specialitatea: 
 

Unitatea de invăţamânt: 

Data efectuării inspecţiei: 

Evaluator (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de 

la care provine): 

 

 
 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

A 
ACTIVITATE 

VERIFICATĂ 

Clasa/grupa 

Tipul lecției 

Titlul lecției 

 

GRUPA DE INDICATORI CRITERII DE EVALUARE 
PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNCTAJ 

ACORDAT 

B 

PROIECTAREA 

ACTIVITĂȚII 

(maxim 2p) 

Documentare ştiinţifică 0,5  

Definirea obiectivelor şi obiectivele 

operaţionale 
0,5 

 

Corelaţia dintre obiective şi 

celelalte componente ale actului 

didactic (conţinut, strategie, 

mijloace de învăţământ, forme de 

organizare, evaluare, etc.) 

 

1 

 

C 

DESFĂȘURAREA 

ACTIVITĂȚII 

(maxim 4,5p) 

 

Reprezentarea conţinutului 0,4  

Economia (esenţializarea) 

conţinutului 

Gradul de structurare şi organizare 

a materialului (schema, planul, 

structura logică etc.) 

0,4 

 

Puterea efectivă a continutului (de a 

genera idei noi, opinii, soluţii etc.) 
0,2 

 

Caracterul ştiinţific 0,3  

Corelaţii intra- şi interdisciplinare, 

caracter practic-aplicativ 
0,2 

 

Corelaţia conţinutului cu strategia 

didactică şi cu tipul de interacţiune 
0,5 

 

Raportul dintre durata afectată 

solicitării elevilor şi cea afectată 
1 

 



explicaţiilor, în funcţie de specificul 

conţinutului, de tipul şi de varianta 

lecţiei, de particularităţile 

dezvoltării psihointelectuale, etc 

Concordanţa naturii solicitărilor cu 

particularităţile conţinutului 
0,4 

 

Raportul dintre activitatea personală 

a elevilor şi activitatea frontală, în 

contextul dat 

0,3 

 

Activitatea elevilor la nivelul 

proximei dezvoltări 
0,3 

 

Organizarea colectivului şi a 

activităţii 
0,1 

 

Acţiuni logice de organizare şi 

prelucrare a informaţiei.Acţiuni 

strategice de dezvoltare 

0,2 

 

Crearea climatului afectiv-

emoţional 
0,2 

 

D 

EVALUAREA 

RANDAMENTULUI 

ȘCOLAR 

(maxim 1p) 

 

Relatia dintre predare-învăţare, 

evaluare şi (compensare) 

ameliorare, pe parcursul activităţii 

didactice 

1 

 

E 

CUNOAȘTEREA ȘI 

CONSILIEREA 

ELEVILOR 

(maxim 1p) 

Strategii  de diferenţiere şi 

individualizare 
0,4 

 

Adaptarea  exigenţelor la 

particularităţile de vârstă / 

individuale ale elevilor 

0,3 

 

Adaptarea  exigenţelor la programul 

zilnic al elevilor 
0,3 

 

F 

COMPETENȚE 

PSIHO- 

RELAȚIONALE    

(maxim 0,5p) 

În  raporturile cu elevii 
 

0,5 

 

 

G 
AUTOEVALUAREA  

(maxim 1p) 

Autoanaliza/ Aprecierea obiectivă 
1 

 

PUNCTAJ TOTAL ACORDAT  
10 

 

 

          

 

 Evaluator                                       Candidat, 

……………………………                         ………………………………… 

 

 



FIŞA DE EVALUARE PROBA PRACTICĂ 

PENTRU PROFESORII DIN CENTRE ȘI CABINETE DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
 

FIȘĂ DE EVALUARE 

A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONCURSULUI DE SELECȚIE 

A METODIȘTILOR 

Numele, iniţiala tatălui, prenumele cadrului didactic inspectat: 

Funcţia didactică: Specialitatea: 
 

Unitatea de invăţamânt: 

Data efectuării inspecţiei: 

Evaluator (numele şi prenumele, funcţia didactică, specialitatea, gradul didactic, unitatea şcolară de 

la care provine): 

 

 
 

 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

A 
ACTIVITATE 

VERIFICATĂ 

Clasa/grupa 

Tipul lecției 

Titlul lecției 

 

Analiză Aspect evaluate: criterii Punctaj 

Maxim Realizat 

1 2 3 4 

 

 

 

 

Activitate  

didactică 

 

Aspecte formale 

(realizarea proiectării, documentare) 

1  

Adaptarea conţinutului la particularităţile de vârstă şi nevoile 

grupului ţintă (adecvarea limbajului la nivelul grupei/clasei, 

corelarea temei cu necesităţile psihopedagogice ale grupului ţintă, 

relevanţa pentru viaţă a conţinuturilor) 

1  

Conţinut ştiinţifico-aplicativ 

(structurare, sistematizare, coerenţă, consistenţă) 

1  

Metode didactice, mijloace de învăţământ, forme de organizare a 

activităţii (varietate, oportunitate, originalitate, eficienţă) 

1  

Climatul psihopedagogic  

(organizarea spaţiului şi a materialelor, climatul psihosocial 

instaurat pe parcursul activităţii, modalităţi de motivare şi 

încurajare) 

1  

Beneficiarii 

– 

dominante 

vizate 

Achiziţii cognitive, verbalizate/nonverbalizate 

(calitate, cantitate, relaţionare, operaţionalizare) 

1  

Competenţe cognitive, sociale şi emoţionale 

(stimularea mecanismelor de analiză, sinteză şi autoreflecţie, 

valorificarea resurselor personale ale beneficiarilor şi a experienţei 

lor de viaţă) 

1  

Atitudinea beneficiarilor în cadrul activităţii 1  



(facilitarea implicării beneficiarilor, încurajarea atitudinii pozitive 

a acestora) 

Profesorul 

– 

dominante 

vizate 

Competenţe profesionale şi metodice 

(de cunoaştere - gradul de stăpânire, organizare şi prelucrare a 

informaţiei; 

de execuţie - rapiditatea, precizia acţiunilor şi distributivitatea 

atenţiei; 

de comunicare - fluiditatea, concizia şi acurateţea discursului, 

captarea şi menţinerea interesului beneficiarilor, abilitatea pentru 

activitatea diferenţiată, oferirea şi solicitarea de feedback) 

1  

Competenţe sociale şi de personalitate 

(sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emoţional, 

rezistenţă la stres, creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, 

rigurozitate, obiectivitate, acceptare necondiţionată) 

1  

TOTAL 10  

 

 

Evaluator                                        Candidat, 

……………………………                   ………………………………… 
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PROBA 3 - FIŞA DE EVALUARE INTERVIU 

 

Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Data ___________________ 

 

(Nr. 

Crt. 

Domenii Punctaj 

maxim 

Punctaj 

obţinut 

1 Aspecte referitoare la legislaţie: 

- Cunoaşterea legislaţiei din domeniul:  

Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar  

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

examenului naţional de definitivare în învăţământ  

Regulamentului de inspecţie a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar  

- Cunoasterea documentelor de reglementare a 

inspecției şcolare 

3 

 

2 Aspecte referitoare la curriculumul: 

- concept, tipuri 

- planuri cadru, programe școlare 

- perspective de analiză 

3 

 

3 Analiza unei ore/activități asistate/susținute 4  

 TOTAL 10  

 

 

 

EVALUATOR:____________________ PUNCTAJ:_______ SEMNĂTURA:____________ 
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Numele şi prenumele candidatului ____________________________________ 

Data ___________________ 

 

BORDEROU  DE  NOTARE 

Nr. 

crt. 
Proba 

Punctaj total 

obținut/PROBĂ 

1 PROBA 1 - Evaluarea curriculum-ului vitae  

2 
PROBA 2 – Proba practică – susținerea unei ore/activitate la 

specialitatea pentru care candidează 
 

3 PROBA 3 – Interviu  

4 Oficiu 10 puncte 

TOTAL  

 

 

EXAMINATORI:   

1. Președinte __________________________ 

2. Membru 1 __________________________ 

3. Membru 2 __________________________   
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DOMNULE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, 

 

Subsemnatul/a............................................................................................................................., 

(nume,iniţiala tatălui, prenume) 

absolvent al ………............................................................………………………………… 

specializarea ……………......……….....................................….. , cadru didactic titular la 

.................................................................................., pe postul/catedra de 

.........................................................................., cu o vechime în învăţământ de…………, 

gradul didactic ..........., obţinut în anul ...................., înscris/înscrisă la selecția cadrelor 

didactice metodiste ale ISJ Satu Mare la specialitatea ....................................................... 

contest  punctajul care mi-a fost acordat de către comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor 

înscrişi la concursul pentru selecţia cadrelor didactice metodiste ale ISJ Satu Mare. 

Vă rog să aprobaţi reanalizarea dosarului meu. 

Vă mulţumesc. 

 

 

 

 

 

Data ..........................          Semnătura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domnului Inspector Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare 

 

 


