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CASA CORPULUI DIDACTIC 
MEHEDINȚI 

Nr. 492/13.08.2020 

                    Avizat, 

                                                                                       C.A. al Casei Corpului Didactic Mehedinți 

       din data de 10.08.2020 

 

 

A N U N Ț  
 

Casa Corpului Didactic Mehedinți organizează selecția pentru ocuparea a 2,5 posturi de 

profesor-metodist, prin concurs. 

 

La procesul de selecţie pot participa cadre didactice care îndeplinesc următoarele condiții 

de încadrare pentru profesorul-metodist: 

a) studii universitare, cu diplomă de licență, corespunzătoare funcției didactice din 

învățământul preuniversitar; 

b) titular în învățământul preuniversitar; 

c) cel puțin gradul didactic II în învățământ; 

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competențe dobândite în managementul 

educațional, managementul de proiect, precum și competențe dobândite în activitatea cu adulții, 

în domeniul formării continue; 

e) acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani; 

f) posesor al unui certificat de formator recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării; 

g) calificativul "foarte bine" în ultimii 5 ani; 

h) nu a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă 

pentru săvârșirea unei infracțiuni. 

 

Domeniile de competență pentru profesorul-metodist sunt următoarele: 

a) testarea, prin investigații pe teren, în colaborare cu inspectorii școlari de specialitate, 

inspectorul responsabil cu dezvoltarea profesională, directorii unităților de învățământ, 

responsabilii cu formarea continuă din școli, a nevoii reale de formare continuă la nivel 

individual și la nivelul unităților de învățământ; 

b) identificarea și valorificarea resurselor umane, a formatorilor; 

c) întocmirea proiectelor de programe de formare continuă; 

d) prezentarea proiectului de program de formare consiliului de administrație al casei 

corpului didactic, care avizează includerea programului în cadrul ofertei de formare a instituției; 

e) monitorizarea/evaluarea derulării programului de formare continuă; 

f) centralizarea și promovarea ofertei de formare educațională provenite de la instituții 

specializate și de la inovatorii din rețea privind formarea continuă a personalului didactic, 

dezvoltarea parteneriatului social și comunitar etc.; 

g) asigurarea consilierii metodologice a acțiunilor de formare continuă în afara casei 

corpului didactic, în unități școlare, în zone defavorizate, organizate de alți furnizori de formare 
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continuă acreditați, societăți profesionale, asociații, fundații, organizații neguvernamentale etc.; 

h) organizarea de activități metodice, științifice și culturale; 

i) implementarea de proiecte educaționale. 

 

Norma de activitate a profesorului-metodist este de 40 de ore săptămânal, cu obligație de 

predare la catedră a 2-4 ore săptămânal, în specialitatea înscrisă pe diploma de studii. 

 

Dosarul depus de candidați la înscriere va respecta condițiile de încadrare pentru 

profesorul-metodist și va conține următoarele acte: 

a) cerere de înscriere; 

b) curriculum vitae – susținut de documente doveditoare; 

c) copie legalizată de pe diploma de studii și foaia matricolă(legalizate de către unitatea 

de învățământ); 

d) copie de pe adeverința de acordare a gradelor didactice; 

e) adeverință de vechime în învățământ; 

f) adeverință care să ateste calificativul "foarte bine" obținut în ultimii 5 ani; 

g) scrisoare de intenție; 

h) acte, în copie, de dovedire a identității; 

i) recomandări (două) de la locurile de muncă anterioare și/sau de la colaboratori; 

j) copii de pe diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de 

formare; 

k) cazierul judiciar în original; 

l) opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu 

semnaturapersoanei care a inregistrat inscrierea. 

  

Înscrierile pentru participare la selecția pentru ocuparea prin detașare a posturilor de 

profesor-metodist se fac în perioada 13 august-17 august 2020, la secretariatul Casei Corpului 

Didactic Mehedinți, între orele 800-1600. 

 

Numărul total de posturi este 2,5.În cerere se va face mențiunea dacă se optează pentru 

încadrarea pe o normă întreagă sau 0,5 normă. 
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Criterii de evaluare  

 
Criteriul Subcriteriu Detalieri Punctaj 

Pregătirea 

profesională 

Formarea inițială 
Studii universitare de lungă durată 5p 

Studii universitare de scurtă durată 3p 

Formarea continuă 

Gradul didactic I 5p 

Gradul didactic II 3p 

Masterat 3p 

Studii postuniversitare 2p 

Participări la alte activități de dezvoltare   

profesională în ultimii 5 ani 
1p/activitate-curs 

Responsabilități 

în domeniul 

formării 

profesionale 

continue 

Responsabilități de 

îndrumare, control, 

consiliere  

Profesor-metodist C.C.D. 5p 

Inspector de specialitate 3p 

 

Experiență în domeniul 

formării continue 

Activitate dovedită de formator/mentor (nr. 

grupe formate) 

2p/grupă 

 

Coordonator/moderator/organizator/evaluator 

(simpozioane și activități metodico-științifice / 

culturale, avizate  M.E.N.- D.G.Î.S.S.E.P.) în 

ultimii 5 ani 

2 p/activitate 

Preocupări științifice (Articole / cărți  de 

specialitate publicate; Elaborarea programelor de 

formare destinate formării cadrelor didactice, 

avizate/acreditate de M.E.N. - D.G.Î.S.S.E.P.) 

1 p/articol 

2p/carte 

 

2 p/program  de formare 

 

Experiență 

profesională 

Vechime în învățământ Peste 6 ani 

1p/ 6-10 ani 

2p/ 11-20 ani 

3p/ 21-30 ani 

4 p/ peste 30 ani 

Participare la proiecte și 

parteneriate 

Inițiere / coordonare / implementare / participare 

la proiecte /parteneriate județene, naționale, 

internaționale 

 

Inițiere / coordonare / implementare / participare 

la proiecte cu finanțare externă 

 

1 p/proiect 

 

2p/proiect 

 

 

 

Director, 

Prof. Grigore GIORGI 
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