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Descriere: 

Prezentul document a fost elaborat ca rezultat al dezvoltării analizei ocupaţionale pentru aria 

ocupaţională Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, grupă COR 2352 

Ocupaţiile avute în vedere în stabilirea ariei ocupaţionale sunt: 

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, cod COR 235208 

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane este un specialist în domeniul educaţiei, 

coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de perfecţionare şi dezvoltare profesională din 

unităţile de învăţământ şi instituţiile extraşcolare preuniversitare. 

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

sunt: 

- proiectează /planifică activităţile  în domeniul dezvoltării resursei umane 

- organizează activităţile pentru asigurarea participării cadrelor didactice la examenele pentru 

obţinerea gradelor didactice şi a evoluţiei în cariera didactică 

- identifică nevoile de formare şi asigură participarea personalului didactic la programele de 

formare continuă  

- gestionează resursele alocate pentru dezvoltarea resursei umane 

- coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile de dezvoltare a resursei umane 

- asigură comunicarea şi relaţionarea în domeniul de competenţă 

-  iniţiază activităţi metodico-ştiinţifice, consfătuiri, coordonează proiecte în domeniul dezvoltării 

resursei umane, realizează, în colaborare cu Casa Corpului Didactic, programe de perfecţionare 

pentru cadrele didactice; 

- participă la îndrumarea şi evaluarea activităţilor pentru dezvoltarea resursei umane în cadrul 

inspecţiilor instituţionale, tematice şi de specialitate, speciale şi curente, împreună cu colegii, 

valorifică concluziile ce se desprind din aceste activităţi; 

- contribuie la optimizarea fluxului informaţional între MECTS – Inspectoratul Şcolar – unităţile 

şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate propuneri de îmbunătăţire a activităţii în teritoriu; 

- participă la elaborarea strategiei Inspectoratului Şcolar Judeţean în domeniul dezvoltării resursei 

umane  

- monitorizează execuţia bugetului alocat pentru dezvoltarea resursei umane precum şi utilizarea 

resurselor umane, materiale, informaţionale. 

Îndeplinirea în plan teritorial a obiectivelor naţionale se face prin aplicarea unor proceduri şi tehnici 

specifice, în consens cu specificul socio-economic şi geografic, prin concentrarea unui complex de 

competenţe de management, organizare, verificare - control, comunicare şi o temeinică pregătire 

profesională. 

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe despre ştiinţele educaţiei, psihologie, limbă şi 

comunicare, calculatoare şi software, tehnici de mediere şi negociere, legislaţie, regulamente şi 

metodologii în vigoare. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel ridicat de abilităţii manageriale, 

capacitate de procesare rapidă a unui volum mare de date, cunoştinţe de statistic şi de management 

de proiect, abilitatea de a lua decizii corecte şi obiective, profesionalism. 

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea sarcinilor, 

echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. 

Activitatea profesională a inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 
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Lista unităţilor de competenţă 

Titluri şi categorii de unităţi de competenţă 

Nivel de 

responsabilitate 

şi autonomie 

CNC/EQF 

Unităţi de competenţă cheie 

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială; 

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine; 

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; 

Unitatea 4: Competenţe informatice; 

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa; 

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice; 

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale; 

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală. 

 

4/6 

4/6 

4/6 

4/6 

4/6 

4/6 

4/6 

Unităţi de competenţă generale 

Unitatea 1: Dezvoltarea propriei carierei 

Unitatea 2: Asigurarea managementului informaţiei şi cunoaşterii (MIC) 

Unitatea 3: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire 

şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului 

 

4/6 

3/4 

4/6 

Unităţi de competenţă specifice 

Unitatea 1: Proiectarea activităţilor  în domeniul dezvoltării resursei umane 

Unitatea 2: Gestionarea activităţilor privind definitivarea în învăţământ şi 

gradele didactice 

Unitatea 3: Gestionarea activităţilor privind programele  de formare continuă a 

personalului didactic 

Unitatea 4: Monitorizarea execuţiei bugetare în domeniul de competenţă 

Unitatea 5: Evaluarea activităţilor de dezvoltare a resursei umane 

Unitatea 6: Acordarea consultanţei în domeniul de competenţă 

 

4/6 

 

4/6 

4/6 

 

4/6 

4/6 

4/6 
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1.  Dezvoltarea propriei cariere 
(unitate de competenţă generală) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Realizează analiza 

autoreflexivă  

 

1.1. Analiza autoreflexivă este 

realizată în raport cu exigenţele 

formulate pentru cariera didactică.  

1.2. Analiza autoreflexivă este 

realizată folosind puncte tari şi puncte 

slabe identificate în dezvoltarea 

profesională proprie. 

1.3. Analiza autoreflexivă este 

realizată ţinând cont de 

oportunităţile/ameninţările identificate 

în cariera proprie. 

1.4. Analiza autoreflexivă este 

realizată astfel încât rezultatele 

acesteia să poată fi valorificate în 

proiectarea şi organizarea viitoarelor 

activităţi specifice.  

Realizarea analizei reflexive 

privind nivelul propriei pregătiri 

profesionale se face cu 

obiectivitate, responsabilitate, 

eficienţă. 

 

 

2. Stabileşte 

priorităţile în 

dezvoltarea 

profesională proprie   

 

 

2.1. Priorităţile în dezvoltarea 

profesională proprie sunt stabilite 

ţinând cont de  rezultatele din analiza 

autoreflexivă; 

2.2. Priorităţile în dezvoltarea 

profesională proprie sunt stabilite prin 

identificarea corectă a relevanţei 

obiectivelor proprii faţă de politicile 

naţionale şi europene în domeniul 

educaţiei. 

Stabilirea priorităţilor în 

dezvoltarea profesională proprie 

se realizează cu autoexigenţă, 

tenacitate, dorinţă de progres in 

carieră, conştiinţa propriei valori. 

 

3. Participă la 

programe şi activităţi 

de formare 

3.1. Programele şi activităţile de 

formare la care participă sunt în 

concordanţă cu politicile MECTS şi 

cu nevoile personale de dezvoltare 

profesională; 

3.2. Programele şi activităţile de 

formare la care participă se finalizează 

cu obţinerea certificatului de  

participare/absolvire. 

Participarea la programele şi 

activităţile de formare se bazează 

pe iniţiativă, spirit critic, 

deschidere la nou. 

 

 

4 Realizează 

programe de formare 

a seturilor de abilităţi 

şi aptitudini MIC  

4.1. Programele de formare se 

realizează prin stabilirea standardelor 

şi metodologiei de evaluare a 

abilităţilor şi aptitudinilor MIC; 

4.2. Programele de perfecţionare a 

abilităţilor şi aptitudinior MIC se 

realizează evaluând continuu 

activitatea personalului coordonat/ 

Realizarea programelor de 

formare a seturilor de abilităţi şi 

aptitudini MIC se face cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

realism, transparenţă. 
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subordonat şi formulând  propuneri 

pentru eficientizarea acesteia; 

4.3. Programele de formare se 

realizeaza implementând criterii de 

evaluare profesională bazate pe 

abilităţile şi aptitudinile MIC. 

Contexte: 

Activităţile se desfăşoară la sediul ISJ în colaborare cu toţi factorii responsabili. 

Dezvoltarea profesională se realizează prin participarea la programe de formare continuă organizate 

de asociaţiile profesionale reprezentative şi / sau de alţi furnizori publici sau privaţi autorizaţi în 

condiţiile legii, astfel încât competenţele dobândite să poată fi recunoscute în cadrul domeniului 

specific de activitate. 

Asigurarea calităţii în domeniul educaţiei şi formării ţine cont de recomandările Cadrului European 

de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională (EQARF). 

Gama de variabile:  
Abilităţi şi aptitudini MIC: Abilităţi şi aptitudini care asigură managementul informaţiei şi 

cunoaşterii. 

Factori responsabili : 

- şefi de compartimente din Inspectoratul Şcolar; 

- parteneri educaţionali 

Specificul ariei geografice : 

- demografic; 

- etnic; 

- dezvoltare economică; 

- religios; 

- social; 

- cultural; 

Colaboratori : 

- echipe manageriale din unităţi de învăţământ; 

- inspectori de specialitate; 

- colective  didactice; 

- furnizori de formare 

- instituţii de învăţământ superior 

- societatea civilă. 

Natura colaborării: 

- proiecte care antrenează cadre didactice şi elevi; 

- proiecte de îmbogăţire / dezvoltare a bazei didactico-materiale; 

- propuneri de natură administrativă; 

- amendamente şi proiecte de reglementări; 

- creaţie tehnico-ştiinţifică şi cultural-artistică. 

Formarea continuă asigură: 

- dezvoltarea competenţelor dobândite prin formarea iniţială; 

- formarea de noi competenţe; 

- formarea de competenţe complementare; 

- formarea de competenţe transversale 

Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice; 

- financiare; 

- de timp. 

 Documente în care sunt stipulate cerinţele de calitate privind domeniul educaţional: 
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- standarde de calitate; 

- norme şi reglementări naţionale; 

- norme şi proceduri interne ale instituţiei / organizaţiei; 

- recomandări şi ghiduri de bune practici naţionale şi internaţionale. 

Procese care asigură calitatea în sistemul de formare iniţială şi continuă: 

- planificarea şi organizarea procesului de instruire; 

- stabilirea rezultatelor aşteptate / competenţelor dobândite; 

- monitorizarea rezultatelor;  

- evaluarea rezultatelor învăţării / instruirii; 

Metode de identificare a nevoilor de formare: 

-interviul 

-metoda anchetei prin chestionar 

-observaţia 

-analiza documentelor şcolare  

- auditul activităţii pe Platforma Colaborativă   

- evaluarea periodică a activităţii directorilor şi interpretarea rezultatelor 

 Instrumente utilizate: 

-chestionare 

-tabele ce trebuie completate 

- Platforma Colaborativă 

Colaborează cu specialişti ai Casei Corpului Didactic şi urmărirea constantă a metodelor utilizate de 

instituţii de profil interne şi internaţionale pe linia dezvoltării profesionale. 

Cunoştinţe 

-politici, strategii privind dezvoltarea carierei didactice la nivel naţional şi european; 

-legislaţia specifică în domeniul dezvoltării profesionale; 

- standardele profesiei didactice (standarde ocupaţionale, standarde de formare continuă) valabile în 

România şi UE; 

-cunoaşterea ofertelor de formare existente; 

-cadrul European al Calificărilor; 

-Codul Ocupaţiilor în România; 

-legislaţia muncii; 

- cunoştinţe IT; 

- cunoştinţe psiho-pedagogice; 

-  standarde de referinţă specifice domeniului educaţional; 

- elemente teoretice privind conceptul de calitate în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- criterii şi indicatori de performanţă pentru asigurarea şi evaluarea calităţii în sistemul de formare 

iniţială şi continuă; 

- metodologia asigurării calităţii în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- procese care asigură calitatea în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- proceduri de implementare a standardelor de calitate în sistemul de formare iniţială şi continuă; 

- norme şi reglementări naţionale; 

- norme şi proceduri interne de implementare a calităţii; 

- recomandări şi bune practici stabilite la nivel naţional / internaţional; 

- elemente de psihosociologia schimbării şi a mentalităţilor; 

- legislaţie de referinţă în domeniul recrutării, selecţiei, promovării personalului; 

- selfmanagement;  

- ştiinţa informării; 

- limbi străine; 

- surse de informare privind programele de formare continuă; 

- resurse utilizate în formarea continuă; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de activitate; 

- evoluţia şi dinamica pieţei muncii. 
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2. Asigurarea managementului informaţiei şi 

cunoaşterii 

(unitate de competenţă generală) 

Nivel de responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de 

competenţă 

 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Coordonează 

procese de 

monitorizare si 

colectare in 

managementul 

informaţiei şi 

cunoaşterii 

1.1. Procesele de monitorizare si 

colectare in managementul 

informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea de baze de 

date cu aplicarea principiilor MIC, în 

funcţie de taxonomii specifice 

învăţământului preuniversitar în 

societatea cunoaşterii.  

1.2. Procesele de monitorizare si 

colectare in managementul 

informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea de baze de 

date ce includ  informaţii corecte şi 

relevante, accesibile utilizatorilor din 

cadrul instituţiei. 

1.3. Procesele de monitorizare si 

colectare in managementul 

informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin actualizarea 

permanentă cu informaţii recente. 

1.4. Procesele de monitorizare si 

colectare in managementul 

informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin realizarea 

mentenanţei corespunzătoare şi prin 

asistenţa tehnică necesară. 

1.6. Procesele de monitorizare si 

colectare in managementul 

informaţiei şi cunoaşterii sunt 

coordonate prin monitorizarea şi 

administrarea corespunzătoare a 

fondului informaţional. 

Coordonarea proceselor de 

monitorizare si colectare in 

managementul informaţiei şi 

cunoaşterii este făcută cu 

responsabilitate, gândire analitică şi 

sintetică. 

 

 

2. Coordonează 

procesele de analiză şi 

diseminare a 

produselor MIC 

2.1. Procesele de analiză sunt 

coordonate asigurând consilierea 

generală şi specifică a directorilor.  

2.2. Procesele de analiză şi 

diseminare produse MIC sunt 

coordonate oferind informaţii în timp 

util, în mod direct şi permanent.  

2.3. Procesele de analiză şi 

diseminare produse MIC sunt 

coordonate asigurând organizarea de 

dezbateri şi schimburi de experienţă 

Coordonarea proceselor de analiză 

şi diseminare a produselor MIC 

foloseşte tehnici analitice, aplică 

criterii de stabilire a relevanţei de 

pertinenţă, element de noutate, 

concizie, claritate, completitudine, 

responsabilitate, impunând din 

partea autorului deschidere spre 

nou şi disponibilitate pentru 

relaţionare cu mediul de experţi. 
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cu mediul de experţi.  

2.4. Procesele de analiză şi 

diseminare produse MIC sunt 

coordonate respectând nevoile 

managerilor.  

2.5. Procesele de analiză şi 

diseminare produse MIC sunt 

coordonate permanent prin 

explicarea terminologiei specifice, în 

şedinţe de lucru sau la cererea 

personalului subordonat/ coordonat. 

2.6. Procesele de analiză şi 

diseminare produse MIC sunt 

coordonate respectând standardele de 

formatare şi întocmire, conform 

metodologiilor specifice sau 

cerinţelor beneficiarilor 

3.Desfăşoară acţiuni 

de promovare şi 

susţinere a 

instituţionalizării 

managementului 

informaţiei şi 

cunoaşterii 

 

3.1. Acţiunile de promovare şi 

susţinere a instituţionalizării 

managementului informaţiei si 

cunoaşterii sunt desfăşurate la toate 

nivelurile instituţionale prin 

reliefarea avantajelor aplicării 

acesteia. 

3.2. Acţiunile de promovare şi 

susţinere a instituţionalizării MIC se 

desfăşoară monitorizând rezultatele 

şi asigurând resursele necesare 

operaţionalizării acesteia. 

3.3. Acţiunile de promovare şi 

susţinere a instituţionalizării MIC 

sunt desfăşurate astfel încât să 

asigure recompensarea utilizatorilor 

care se remarcă prin aplicarea 

tehnicilor şi metodelor specifice 

MIC.  

3.4. Acţiunile de promovare şi 

susţinere a instituţionalizării MIC 

sunt desfăşurate prin popularizarea 

beneficiilor şi avantajelor 

activităţilor bazate pe principiile 

MIC şi tehnologiile asociate. 

Desfăşurarea acţiunilor de 

promovare şi susţinere a 

instituţionalizării managementului 

informaţiei şi cunoaşterii are în 

vedere principiile partajării 

informaţiilor, responsabilitate, 

deschidere pentru relaţionarea cu 

mediul de experţi şi disponibilitate 

permanentă pentru perfecţionarea 

abilităţilor MIC.  

 

4. Administrează 

cerinţele nevoilor 

informaţionale ale 

beneficiarilor 

4.1. Cerinţele nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor sunt 

administrate prin respectarea 

cerinţelor informaţionale ale 

acestora, în scopul îndeplinirii exacte 

a cerinţelor formulate şi al anticipării 

eventualelor evoluţii/ nevoi/ cerinţe. 

4.2. Cerinţele nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor sunt 

administrate menţinând contactul 

Administrarea sistemului bazat pe 

nevoile beneficiarilor se face cu 

atenţie şi rigurozitate, receptivitate 

şi deschidere. 
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permanent cu aceştia, respectând 

principiile etice. 

4.3. Cerinţele nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor sunt 

administrate asigurând concordanţa 

nevoilor beneficiarului cu principiile 

şi politicile MIC. 

4.4. Cerinţele nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor sunt 

administrate asigurând un 

management eficient al conţinutului 

informaţional şi de suport al 

proceselor de gestionare a 

informaţiilor. 

5. Asigură fluxul 

informaţional 

5.1. Fluxul informaţional este 

asigurat prin relaţionarea permanentă 

cu personalul instituţional, folosind 

tehnologii asociate MIC. 

5.2. Fluxul informaţional este 

asigurat la nivelul fiecărei instituţii, 

cu respectarea principiilor şi 

politicilor MIC. 

5.3. Fluxul informaţional se asigură 

având în vedere structura 

organizaţională, activităţile derulate, 

obiectivele stabilite.  

5.4. Fluxul informaţional este 

asigurat urmărindu-se menţinerea 

disponibilităţii permanente pentru 

perfecţionarea abilităţilor MIC 

Asigurarea fluxului informaţional 

are în vedere eficienţa, atenţie la 

detalii, simplitate, deschidere, 

rapiditate şi securitate. 

6. Elaborează rapoarte 

şi documente de 

sinteză 

6.1. Rapoartele şi documentele de 

sinteză sunt elaborate folosind date şi 

informaţii obţinute şi prelucrate, 

respectând criteriile şi standardele 

specifice. 

6.2. Rapoartele şi documentele de 

sinteză sunt elaborate asigurând 

implementarea tehnicilor analitice şi 

de sinteză. 

6.3. Rapoartele şi documentele de 

sinteză sunt elaborate urmărind 

permanent acoperirea nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor. 

Elaborarea rapoartelor şi 

documentelor de sinteză se 

realizează cu argumentare, precizie, 

responsabilitate, gândire analitică şi 

sintetică. 

 

7. Întocmeşte 

documente  

7.1. Documentele sunt întocmite prin 

armonizarea cererilor de informaţii/ 

documente cu resursele 

informaţionale disponibile 

respectând criteriile de relevanţă a 

documentelor de acest tip. 

7.2. Documentele sunt întocmite la 

solicitarea MECTS şi a altor instituţii 

abilitate, respectând formatele 

Întocmirea documentelor se 

realizează cu responsabilitate, 

integrând riguros informaţii 

obţinute din exploatarea unor surse 

pertinente/ credibile şi validate, 

corelate cu atenţie la detalii cu cele 

obţinute prin observare directă. 
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stabilite pentru fiecare tip de 

document.  

7.3. Documentele sunt întocmite 

urmărind permanent ca acestea să 

reflecte exact situaţia/contextul . 

7.4. Documentele sunt întocmite 

respectând strict nivelul calitativ al 

cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate. 

7.5. Documentele sunt întocmite 

astfel încât să fie transmise la 

termenele stabilite/ solicitate. 

7.6. În documentele întocmite se 

formulează sugestii şi recomandări 

pertinente, utile beneficiarului. 

Contexte: 

- Organizarea dezbaterilor, consultaţiilor şi schimburilor de experienţă se realizează cu aprobarea 

inspectorului general adjunct şef de compartiment 

-Dezbaterile, consultaţiile şi schimburile de experienţă  au ca temă probleme teoretice şi practice 

asociate managementului 

- Întocmirea listei documentelor ce trebuie completate 

-Organizarea de întâlniri periodice pentru consiliere şi îndrumare 

Consultanţa se realizează după un program comunicat sau la cerere în cadrul ISJ, al şcolii sau în 

cadrul activităţilor desfăşurate la Casa Corpului Didactic de către inspectorul de specialitate  

Terminologia specifică se poate explica în cadrul şedinţelor de lucru sau la cerere 

Se recomandă o bibliografie minimală.  

Participarea la operatiuni de analiza colaborativa, in grupuri sau echipe multi-disciplinare se asigură 

prin intermediul Platformei Colaborative.  

Colaborarea cu experţi din interiorul şi exteriorul MEP pentru analiza şi interpretarea rezultatelor 

IE/ MIC coordonată de către inspector. 

Gama de variabile: 

- legislaţia şi metodologia de aplicare a legislaţiei în domeniul managementului educaţional; 

- platforma colaborativă emergentă; 

- nevoile de formare ale directorilor şi inspectorilor; 

- tipuri de documente solicitate: situaţii, statistici, materiale repartizate, etc. 

Cunoştinţe: 

- conţinutul documentelor, managementul informaţiei; 

- gama de resurse MIC care sunt disponibile şi relevante pentru comunitatea de utilizatori; 

- principalele tipuri de surse deschise şi caracteristicile acestora; 

- principiile de elaborare a unui sistem de surse; 

- criterii de evaluare/ validare a surselor deschise de informare; 

- abordare analitică multidisciplinară; 

- tehnici de analiză; 

- psihologia analizei informaţiilor; 

- MIC -  Etapele ciclului MIC; 

- tehnici de elaborare a unei planificări strategice; 

- aplicarea elementelor de politică educaţională prin intermediul MIC; 

- legislaţia în vigoare;  

- principiile managementului organizaţional;  

- noţiuni de comunicare publică. 
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3. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului  
          ( unitate de competenţă generală) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

3CNC/4EQF  

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a activităţii 

descrise de elementul de 

competenţă 

1. Aplică normele de 

SSM  

1.1. Normele de securitate şi sănătate în 

muncă sunt aplicate în conformitate cu 

regulamentul intern sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare. 

1.2. Normele de securitate şi sănătate în 

muncă sunt aplicate în conformitate cu 

specificul locului de muncă. 

1.3. Normele de SSM sunt aplicate în 

corelaţie cu tipurile de accidente ce pot 

surveni. 

Aplicarea normelor de sănătate şi 

securitate în muncă se face cu 

responsabilitate, exigenţă, 

rigurozitate, operativitate. 

 

 

2. Utilizează 

normele PSI 

2.1. Normele PSI sunt utilizate conform 

specificului fiecărui loc de muncă. 

2.3. Normele PSI sunt utilizate prin 

identificarea şi raportarea pericolelor de 

incendiu persoanelor cu răspundere în 

domeniu. 

2.4. Normele PSI sunt utilizate prin 

participarea la instructaje periodice. 

Utilizarea normelor PSI se face cu 

responsabilitate, promptitudine, 

rigurozitate, operativitate. 

 

3. Respectă normele 

de protecţia 

mediului 

3.1. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate prin adaptarea planurilor si 

programelor de învăţământ, la toate 

nivelurile, în scopul însuşirii noţiunilor 

si principiilor de ecologie şi de protecţia 

mediului. 

3.2. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate asigurând conştientizarea, 

instruirea şi formarea în acest domeniu, 

la toate nivelurile de activitate. 

3.3. Normele de protecţia mediului sunt 

respectate aplicând prevederile 

legislative în vigoare, conform cărora 

protecţia mediului constituie o obligaţie 

a tuturor persoanelor fizice şi juridice. 

Respectarea normelor de protecţie a 

mediului se realizează cu 

promptitudine, iniţiativă, dinamism şi 

fermitate. 

4. Previne 

accidentele de 

muncă şi 

îmbolnăvirile 

profesionale 
 

4.1. Accidentele de muncă şi 

îmbolnăvirile profesionale sunt 

prevenite identificând pericolele de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională 

de la locurile de muncă.  

4.2. Accidentele de muncă şi 

îmbolnăvirile profesionale sunt  

prevenite propunând măsuri adecvate 

conform instrucţiunilor specifice. 

4.3. Accidentele de muncă şi 

îmbolnăvirile profesionale sunt 

Prevenirea accidentelor de muncă şi 

a îmbolnăvirilor profesionale se 

realizează cu atenţie, 

responsabilitate, simţ civic, spirit de 

echipă, seriozitate, profesionalism, 

promptitudine, rigurozitate, 

discernământ, spirit de observaţie, 

exactitate. 
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prevenite elaborând planul de prevenţie 

şi protecţie. 

4.4. Accidentele de muncă şi 

îmbolnăvirile profesionale sunt 

prevenite monitorizând realizarea 

măsurilor dispuse de inspectorii de 

muncă în urma controlului efectuat. 

4.5. Accidentele de muncă şi 

îmbolnăvirile sunt prevenite aplicând 

reglementările legale din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, PSI şi 

de protecţie a mediului. 

Context:  

Locul de desfăşurare a activităţii: activitatea se desfăşoară în cadrul instituţiei, în unităţi de învăţământ 

preuniversitar, sedii ale partenerilor educaţionali.  

Modul de desfăşurare a activităţilor: inspectorul şcolar aplică şi respectă toate cerinţele SSM , PSI şi de 

protecţie a mediului, specifice locaţiei unde se realizează activitatea.  

Sunt stabilite şi respectate procedurile interne de management al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Prevederile legislative în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, al prevenirii şi stingerii incendiilor 

şi al protecţiei mediului şi reglementările specifice locului de muncă sunt însuşite prin participarea la 

instructajele periodice. 

Gama de variabile: 

- regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, deciziile scrise, 

dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia. 

- situaţii de risc: lovire pe căi de circulaţie, scurtcircuit, defecţiuni la cabluri şi prize, alunecare, 

defecţiuni ale echipamentelor utilizate etc.; 

- spaţii critice: spaţii înguste, spaţii în care au fost observate evenimente cu potenţial de risc, spaţii în 

care s-au produs diverse accidente etc.; 

- tipuri de accidente: electrocutări, accidente mecanice etc.; 

- aparatura utilizată: audio-video, echipamente IT , instalaţii de lumini şi încălzire etc.; 

- echipamente de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip, găleţi, furtunuri etc.; 

- echipamente de prim ajutor uşor accesibile şi semnalizate corespunzător;  

- tipuri de instructaje: instructaj periodic, instructaj atenţional;  

- situaţii de urgenţă: accidente, cutremure, incendii, explozii, inundaţii etc;  

- mijloace de semnalizare: panouri, culori de securitate, semnale luminoase, acustice, comunicare 

verbală;  

- persoane abilitate: responsabil NSSM şi în situaţii de urgenţă: medici, pompieri etc;  

- proceduri de prim ajutor: aplicate în funcţie de tipul accidentului;  

- modalităti de intervenţie: anunţare operativă a persoanelor abilitate.  

Cunoştinţe: 

- Normele SSM şi PSI specifice activităţilor; 

- Amplasarea şi modul de utilizare a echipamentelor de stingere a incendiilor; 

- Tipuri de echipamente pentru stingerea incendiilor; 

- Tipuri de accidente posibile; 

- Proceduri de evacuare în caz de incendiu; 

- Căile de evacuare în caz de incendiu; 

- Legea protecţiei mediului. 
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1. Proiectarea activităţilor în domeniul dezvoltării resursei 

umane 
 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1.Realizează 

instrumente de 

colectare a 

informaţiilor  

1.1. Instrumentele de colectare a 

informaţiilor referitoare la domeniul de 

activitate sunt realizate având în vedere 

toate sursele de informare. 

1.2. Instrumentele de colectare a 

informaţiilor referitoare la domeniul de 

activitate sunt realizate având în vedere 

colectarea informaţiilor relevante, 

obiective şi coerente. 

1.3. Instrumentele de colectare a 

informaţiilor referitoare la domeniul de 

activitate se realizează urmărind 

colectarea informaţiilor utilizabile la 

planificarea activităţii în domeniul 

dezvoltării resursei umane. 

1.4. Instrumentele de colectare a 

informaţiilor referitoare la domeniul de 

activitate sunt realizate folosind 

modalităţi clare, deschise şi funcţionale 

de culegere a informaţiilor. 

Realizarea instrumentelor de 

colectare a informaţiilor se face cu 

obiectivitate, corectitudine, 

responsabilitate, profesionalism în 

valorificarea informaţiilor, interes 

şi deschidere faţă de nou, realism. 

2. Elaborează planul 

managerial propriu 
2.1. Planul managerial propriu este 

elaborat pe baza unor criterii ştiinţifice. 

2.2. Planul managerial propriu este 

elaborat ţinând cont de coerenţa şi 

relevanţa în raport cu priorităţile 

politicilor educaţionale MECTS. 

2.3. Planul managerial propriu este 

elaborat în concordanţă cu nevoilor 

locale de dezvoltare a resursei umane. 

Elaborarea planului managerial 

propriu se realizează cu 

obiectivitate, flexibilitate, interes şi 

deschidere către nou, realism. 

3. Propune bugetul 

necesar dezvoltării 

resursei umane 

3.1. Bugetul este propus ţinându-se cont 

de relevanţa acestuia faţă de obiectivele 

din strategia/planul managerial al ISJ. 

3.2. Bugetul este propus pe baza datelor 

reale privind dezvoltarea resursei umane 

la nivelul judeţului/mun.Bucureşti. 

Propunerea de buget se elaborează 

cu responsabilitate, eficienţă, 

coerenţă, corectitudine, 

obiectivitate, iniţiativă, 

conştiinciozitate. 

4. Concepe 

procedurile 

operaţionale 

4.1. Procedurile operaţionale sunt 

concepute în concordanţă cu legislaţia 

în vigoare. 

4.2. Procedurile operaţionale sunt 

concepute urmărind aplicabilitatea lor 

practică. 

4.3. Procedurile operaţionale sunt 

 Conceperea procedurilor 

operaţionale se realizează cu 

corectitudine, respectarea 

legislaţiei, obiectivitate, claritate, 

precizie, respectarea termenelor. 
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concepute în concordanţă cu sistemul de 

management a calităţii. 

5. Îmbunătăţeşte 

circuitul 

informaţional 

5.1. Circuitului documentelor şi 

informaţiilor în domeniul de activitate 

este îmbunătăţit prin eficientizarea 

acestuia. 

5.2. Circuitului documentelor şi 

informaţiilor în domeniul de activitate 

este îmbunătăţit prin prin eliminarea 

redundanţelor. 

5.3. Circuitului documentelor şi 

informaţiilor în domeniul de activitate 

este îmbunătăţit prin prin reducerea 

timpului de acces la informaţie şi a 

timpului de răspuns. 

5.4. Circuitului documentelor şi 

informaţiilor în domeniul de activitate 

este îmbunătăţit prin respectarea 

principiului circulaţiei informaţiilor în 

ambele sensuri. 

5.5. Circuitului documentelor şi 

informaţiilor în domeniul de activitate 

este îmbunătăţit ţinându-se cont de 

noutăţile legislative specifice activităţii 

de dezvoltare a resursei umane. 

Îmbunătăţirea circuitului 

informaţional se realizează cu 

responsabilitate, corectitudine, 

professionalism, eficienţă. 

Contexte 

spaţio-temporal:  

-instrumentele de colectare a informaţiilor referitoare la domeniul de activitate sunt elaborate anual în 

ISJ şi se aplică în unităţile de învăţământ şi CCD.  

-proiectul de buget se elaborează în ISJ, pe baza datelor colectate cu instrumentele realizate pentru 

colectarea informaţiilor şi pe baza legislaţiei în vigoare privind finanţarea activităţilor de formare 

continuă 

-procedurile operaţionale se revizuiesc şi se actualizează annual, în ISJ. 

-proiectarea circuitului informaţional se realizează la ISJ, ţinând cont de relaţiile de coordonare 

/subordonare între instituţiile/funcţiile implicate în activităţile care au ca scop dezvoltarea resursei 

umane 

socio-relaţional:  

-mentorii pentru formare continuă; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-metodişti; 

-inspectori de specialitate; 

-directorul CCD; 

-inspectorul general al ISJ. 

instituţional:  

-unităţile de învăţământ; 

-CCD; 

- Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB; 

-Serviciul de contabilitate al ISJ. 

Gama de variabile 

Instrumente elaborate: 

-formulare; 

-chestionare; 
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-ghiduri de interviu; 

-structuri baze de date; 

-adrese oficiale de solicitare date din unităţile de învăţământ; 

-fişe de monitorizare şi de evaluare (pentru activitatea metodiştilor ISJ şi a mentorului pentru formare 

continuă din unităţile de învăţământ). 

Surse de informare utilizate: 

- mentorii pentru formare continuă, directorii unităţilor de învăţământ, metodişti, inspectori de 

specialitate; 

-documente specifice, în domeniul dezvoltării resursei umane.  

Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice (specifice TIC); 

- financiare; 

- de timp 

Documente în care sunt stipulate cerinţele de calitate privind procedurile elaborate: 

- standarde de calitate; 

- norme şi reglementări naţionale; 

- norme şi proceduri interne ale instituţiei / organizaţiei; 

- recomandări şi ghiduri de bune practici naţionale şi internaţionale. 

Indicatori proiecţie buget:  

-numărul total al inspecţiilor speciale şi curente planificate a se desfăşura în anul respective; 

-costul estimat per inspecţie; 

-numărul estimat de cadre didactice participante la programele acreditate de formare, în vederea 

obţinerii celor 90 de credite obligatorii în decurs de 5 ani; 

-costurile estimate per cursant; 

-oferta de formare a CCD avizată MECTS; 

-execuţia bugetară în anul şcolar precedent. 

Proceduri elaborate la nivelul ISJ: 

-proceduri pentru înscriere la definitivat şi grade didactice; 

-procedura pentru selecţia metodiştilor în vederea efectuării inspecţiilor speciale şi curente; 

-proceduri de informare. 
Cunoştinţe 

- Legea Educaţiei Naţionale în vigoare;  

-norme metodologice, metodologii, instrucţiuni de aplicare a legii; 

-documente emise de MECTS 

în domeniul dezvoltării resursei umane; 

-documente MECTS privind asigurarea calităţii în educaţie;  

- Metodologia cercetării; 

- tehnici de observare, de prelucrare analitică; 

- cunoştinţe privind managementul resurselor umane; 

- cunoştinţe privind managementul strategic;  

-tehnici de prelucrare a informaţiilor; 

-cunoaşterea principiilor managementului informaţiei şi cunoaşterii (MIC); 

-cunoştinţe de operare PC cu un volum mare de date (Excel/dBase/ 

Fox); 

-documentele MECTS privind finanţarea activităţilor de formare continuă/perfecţionare; 

-programele prioritare MECTS în domeniul dezvoltării resursei umane; 

-cunostinţe despre sistemul de management al calităţii; 

- legislatia în vigoare privind calitatea în educaţie; 

-cunoştinţe de teoria sistemelor informaţionale; 

-cunoaşterea circuitului documentelor pe nivel orizontal şi vertical. 
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2. Gestionarea activităţilor privind definitivatul şi gradele 
 

(unitate de competenţă specifică) 

 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

1. Actualizează bazele 

de date ale 

candidaţilor 

1.1. Bazele de date ale candidaţilor sunt 

actualizate din punct de vedere al 

corectitudinii şi completitudinii datelor 

înscrise. 

1.2. Bazele de date ale candidaţilor sunt 

actualizate avându-se în vedere 

validarea datelor. 

1.3. Bazele de date ale candidaţilor sunt 

actualizate ţinându-se cont de păstrarea 

accesibilităţii/interogabilităţii acestora. 

Actualizarea bazelor de date ale 

candidaţilor se realizează în 

echipă, în mod eficient, cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

conştiinciozitate. 

2. Validează dosarele 

de înscriere ale 

candidaţilor 

2.1. Dosarele de înscriere ale 

candidaţilor la examenele de definitivat 

şi grade didactice sunt validate prin 

aplicarea corectă a legislaţiei. 

2.2. Dosarele de înscriere ale 

candidaţilor la examenele de definitivat 

şi grade didactice sunt validate având în 

vedere respectarea termenelor prevăzute 

în calendarul MECTS. 

2.3. Dosarele de înscriere ale 

candidaţilor la examenele de definitivat 

şi grade didactice se validează 

urmărindu-se rezolvarea operativă a 

situaţiilor speciale în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 

Validarea dosarelor de înscriere 

ale candidaţilor la examenele de 

definitivat şi grade didactice se 

realizează  în mod corect,  

eficient, cu responsabilitate, 

obiectivitate, conştiinciozitate. 

3. Selectează 

metodiştii pentru 

inspecţiile speciale şi 

curente 

3.1. Metodiştii pentru inspecţiile 

speciale şi curente sunt selectaţi prin 

proceduri de selecţie elaborate şi 

validate de Consiliul de administraţie al 

ISJ/ISMB.  

3.2. Metodiştii pentru inspecţiile 

speciale şi curente sunt selectaţi 

respectându-se legislaţia în vigoare. 

Selectarea metodiştilor pentru 

inspecţiile speciale şi curente se 

realizează cu responsabilitate, 

profesionalism, transparenţă. 

4. Repartizează 

candidaţii la 

examenele de 

definitivat şi grade 

didactice  

4.1. Candidaţii la examenele de 

definitivat şi grade didactice sunt 

repartizaţi prin aplicarea de criterii clare 

de distribuire a inspecţiilor  metodiştilor 

selectaţi. 

4.2. Candidaţii la examenele de 

definitivat şi grade didactice sunt 

repartizaţi, în vederea efectuării 

inspecţiilor, respectând principiile de 

transparenţă şi obiectivitate. 

4.3. Candidaţii la examenele de 

 Repartizarea candidaţilor la 

examenele de definitivat şi 

grade didactice se realizează cu 

responsabilitate, fermitate, 

rigurozitate, conştiinciozitate. 
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definitivat şi grade didactice sunt 

repartizaţi pe delegaţiile metodiştilor de 

specialitate.  

5. Coordonează 

inspecţiile curente şi 

speciale 

5.1. Inspecţiile speciale şi curente sunt 

coordonate prin respectarea 

Calendarului anual de desfăşurare a 

activităţilor de perfecţionare prin 

definitivat şi grade didactice  aprobat de 

MECTS. 

5.2. Inspecţiile speciale şi curente sunt 

coordonate avându-se în vedere  

rezolvarea operativă a situaţiilor 

neprevăzute privind candidaţii înscrişi 

sau metodiştii repartizaţi. 

Coordonarea inspecţiilor 

speciale şi curente se realizează  

cu profesionalism şi 

transparenţă. 

6. Completează şi 

transmite dosarele de 

înscriere către 

centrele de 

perfecţionare 

6.1. Dosarele de înscriere sunt 

completate avându-se în vedere 

verificarea tuturor documentelor 

prevăzute de lege. 

6.2. Dosarele de înscriere se 

completează urmărindu-se verificarea 

datelor din fişa de înscriere. 

6.3. Dosarele de înscriere sunt transmise 

către centrele de perfecţionare în 

termenele prevăzute de MECTS. 

Completarea şi transmiterea 

dosarelor de înscriere se 

realizează în ordine, cu 

eficienţă, corectitudine, 

disciplină, responsabilitate, 

constinciozitate, atenţie, 

rigurozitate. 

Contexte 

 spaţio-temporal:  

-actualizarea bazelor de date se realizează anual în ISJ/ISMB, pe baza informaţiilor colectate în 

unităţile de învăţământ;  

-validarea dosarelor de înscriere se realizează în ISJ, anual, în luna  octombrie; 

-selectarea metodiştilor se realizează anual în ISJ, pe baza procedurii de selecţie aprobate de CA al 

ISJ/ISMB; 

- repartizarea candidaţilor pe delegaţiile metodiştilor de specialitate se realizează în ISJ, anual  

-inspecţiile speciale şi curente se realizează în unităţile de învăţământ, în perioada 1 noiembrie-7 

iunie;  

-completarea şi transmiterea dosarelor de înscriere ale candidaţilor se desfăşoară în ISJ/ISMB, în 

perioada prevăzută de calendarul MECTS 

socio-relaţional:  

-mentorii pentru formare continuă; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-inspectorul general al ISJ/ISMB; 

-metodişti; 

-inspectori de specialitate; 

instituţional:  

-unităţile de învăţământ; 

-Consiliul de Administraţie al ISJ/ISMB; 

-centrele de perfecţionare. 

Gama de variabile 

Colaboratori : 

-mentorii de formare continuă din unităţile de învăţământ; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-inspectorii de specialitate; 

-inspectorul şcolar general. 
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Natura colaborării: 

-cu mentorii de formare continuă: colectare şi validare date candidaţi; stabilirea graficului de 

primire /validare a dosarelor de înscriere; completarea dosarelor, după caz; 

-cu directorii unităţilor de învăţământ: validare date candidaţi; coordonarea inspecţiilor speciale şi 

curente; 

-cu inspectorii de specialitate: selectarea metodiştilor; repartizarea candidaţilor pe metodişti; 

coordonarea inspecţiilor special şi curente; 

-cu metodiştii ISJ/ISMB: coordonarea inspecţiilor speciale şi curente; 

-cu inspectorul şcolar general: semnează adresa de solicitare a datelor din teritoriu; avizează listele 

candidaţilor înscrişi; semnează delegaţiile metodiştilor selectaţi.  

 

Documente elaborate:: 

-centralizatoarele cu candidaţii înscrişi la definitivat şi grade didactice; 

-listele cu metodiştii repartizaţi pe specialităţi, în vederea efectuării inspecţiilor speciale şi curente; 

-delegaţiile metodiştilor pentru efectuarea  inspecţiilor; 

-adrese de înaintare către centrele de perfecţionare. 

 

Surse de informare utilizate: 

-mentorii pentru formare continuă, directorii unităţilor de învăţământ, metodişti, inspectori de 

specialitate; 

-documente specifice, pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de definitivat şi grade 

didactice.  

 

Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice (specifice TIC); 

- financiare; 

- de timp. 

 

Situaţii specifice: 

- amânări; 

- derogări. 

 

Cunoştinţe 

-Excel/Fox/ dBase; 

-legislaţia în vigoare privind participarea cadrelor didactice la examenele de definitivare şi grade 

didactice; 

-Legea Educaţiei Naţionale, metodologii, ordine, instrucţiuni de aplicare; 

-elemente de management al calităţii; 

-legislaţia specifică (Metodologia formării continue; Regulamentul şi metodologia de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare); 

-cunoştinţe de management; 

- tehnici de planificare a activităţilor specifice; 

- procedura privind delegarea metodiştilor pentru efectuarea inspecţiilor curente/special; 

-cunoştinţe de management al timpului (alocat activităţii). 
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3.  Gestionarea activităţilor privind programele de formare 

continuă a personalului didactic 
 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de 

responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise 

de elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Aplică instrumente de 

colectare a informaţiilor 

1.1. Instrumentele pentru 

colectarea informaţiilor referitoare 

la formarea continuă a 

personalului didactic sunt aplicate 

după validarea acestora.  

1.2. Instrumentele pentru 

colectarea informaţiilor referitoare 

la formarea continuă a 

personalului didactic sunt aplicate 

pe un eşantion reprezentativ 

stabilit la nivelul judeţului/mun. 

Bucureşti. 

Aplicarea instrumentelor de 

colectare a informaţiilor se 

realizează printr- o atitudine 

proactivă, deschidere spre 

colaborare, cu responsabilitate; 

obiectivitate; conştiinciozitate; 

realism. 

2. Realizează analiza de 

nevoi pentru formarea 

cadrelor didactice 

2.1. Analiza nevoilor de formare 

este realizată prin identificarea 

corectă a nevoilor de formare la 

nivel local. 

2.2. Analiza nevoilor de formare 

este realizată ţinând cont de 

specificul învăţământului 

preuniversitar. 

2.3. Analiza nevoilor de formare 

se realizează fundamentând 

ştiinţific  rezultatele şi concluziile 

obţinute. 

Realizarea analizei nevoilor de 

formare se face cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

realism, corectitudine, eficienţă, 

adaptabilitate. 

3. Identifică oportunităţile 

de dezvoltare a resursei 

umane la nivel local 

3.1. Oportunităţile de dezvoltare a 

resursei umane sunt identificate 

urmărind diversitatea, 

atractivitatea şi accesibilitatea 

programelor de formare la nivel 

local. 

3.2. Oportunităţile de dezvoltare a 

resursei umane sunt identificate 

având în vedere relevanţa în raport 

cu nevoile personale de 

dezvoltare. 

3.3. Oportunităţile de dezvoltare a 

resursei umane sunt identificate în 

raport cu priorităţile locale de 

formare a personalului didactic. 

3.4. Oportunităţile de dezvoltare a 

resursei umane sunt identificate 

ţinând cont de politicile MECTS 

în domeniu. 

Identificarea oportunităţilor de 

dezvoltare a resursei umane la 

nivel local se realizează cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

iniţiativă, realism. 
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Contexte 

 

spaţio-temporal:  

-aplicarea instrumentelor de colectare a datelor pentru analiza nevoilor de formare se realizează în 

unităţile de învăţământ; 

-analiza nevoilor de formare se realizează anual, pe un eşantion statistic selectat la nivelul judeţului 

/ municipiului Bucureşti; 

-identificarea opotunităţilor de formare se derulează în ISJ/ISMB, CCD, la nivelul unităţilor de 

învăţământ dar şi la nivelul comunităţii locale. 

  

socio-relaţional:  

-mentorii pentru formare continuă; 

-cadre didactice; 

-director CCD; 

-metodişti CCD; 

-inspectori de specialitate; 

- comunitate locală; 

- societatea civilă. 

 

instituţional:  

-unităţile de învăţământ; 

-CCD; 

-furnizorii de formare continuă.  

Gama de variabile 

 

Colaboratori : 

-mentorii de formare continuă din unităţile de învăţământ; 

-cadre didactice; 

-metodişti CCD; 

-inspectorii de specialitate; 

 

Natura colaborării: 

-aplicarea instrumentelor elaborate pentru colectarea datelor; 

- interpretarea rezultatelor; 

- elaborarea studiului/raportului privind nevoile de formare. 

 

Surse de informare utilizate pentru analiza de nevoi: 

-cadre didactice (eşantion statistic); 

-legislaţie specifică privind programele şi metodologia de  formare continuă a cadrelor didactice; 

- documente din dosarul mentorului pentru formarea continuă din unităţile de învăţământ; 

-fişe de evaluare (CCD/MECTS) a programelor de formare derulate în anii anteriori.  

 

Instrumente şi metode utilizate: 

-formulare; 

-chestionare; 

-ghiduri de interviu; 

-interviuri; 

-metoda anchetei prin chestionar; 

-observaţia. 
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Documente elaborate: 

- tabele/ structuri de date 

- studiu/analiză de nevoi privind formarea continuă la nivelul  judeţului /municipiului Bucureşti 

 

Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice (specifice TIC); 

- financiare; 

- de timp. 

 

Activităţi de formare identificate: 

-metodico-ştiinţifice şi psiho-pedagogice realizate la nivelul unităţii de învăţământ; 

- programe de formare continuă acreditate; 

-programe prioritare MECTS;  

- oferta CCD, avizată MECTS; 

- burse şi studii în ţară şi / sau străinătate;  

-cursuri postuniversitare şi doctorate; 

- programe de conversie profesională; 

- programe de educaţie nonformală şi informală. 

 

Formarea continuă asigură: 

- dezvoltarea competenţelor dobândite prin formarea iniţială; 

- formarea de noi competenţe; 

- formarea de competenţe complementare; 

- formarea de competenţe transversale 

Cunoştinţe 

-noţiuni de statistică şi sociologie; 

-cunoştinţe de nivel avansat de operare PC; 

-cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în vigoare în domeniul formării continue; 

-cunoştinţe de Metodologia cercetării; 

-legislaţia în domeniul dezvoltării resursei umane. 
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4. Monitorizarea execuţiei bugetare în domeniul de competenţă 
 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate rezultatului 

activităţii descrise de elementul de 

competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Colectează 

datele privind 

execuţia bugetului 

alocat activităţilor 

de perfecţionare 

1.1. Datele privind execuţia bugetului 

alocat activităţilor de perfecţionare la nivel 

judeţean/ISMB sunt colectate prin 

utilizarea tuturor surselor de informare 

(unităţi de învăţământ, CCD, Serviciul de 

contabilitate al ISJ/ISMB). 

1.2. Datele privind execuţia bugetului 

alocat activităţilor de perfecţionare la nivel 

judeţean/ISMB sunt colectate prin 

obţinerea de informaţii exacte, complete, 

relevante şi coerente. 

1.3. Datele privind execuţia bugetului 

alocat activităţilor de perfecţionare la nivel 

judeţean/ISMB sunt colectate cu 

respectarea structurii raportului solicitat de 

MECTS. 

1.4. Datele privind execuţia bugetului 

alocat activităţilor de perfecţionare la nivel 

judeţean/ISMB sunt colectate folosind 

modalităţi clare, deschise şi funcţionale de 

culegere a informaţiilor. 

Colectarea datelor privind execuţia 

bugetului alocat activităţilor de 

perfecţionare la nivel 

judeţean/ISMB se realizează cu 

obiectivitate, corectitudine, 

responsabilitate, profesionalism în 

valorificarea informaţiilor, interes 

şi deschidere faţă de nou, realism. 

2.Întocmeşte 

raportul privind  

execuţia bugetului 

alocat 

2.1. Raportul execuţiei bugetului alocat de 

MECTS dezvoltării resursei umane este 

întocmit urmărindu-se corectitudinea şi 

exactitatea datelor raportate. 

2.2. Raportul execuţiei bugetului alocat de 

MECTS dezvoltării resursei umane este 

întocmit având în vedere respectarea 

formatului de raport stabilit de MECTS. 

2.3. Raportul execuţiei bugetului alocat de 

MECTS dezvoltării resursei umane este 

întocmit cu respectarea strictă a termenelor 

stabilite pentru centralizarea şi 

transmiterea datelor solicitate. 

Întocmirea raportului privind 

execuţia bugetului alocat se 

realizează cu responsabilitate, 

obiectivitate, profesionalism,  

rigurozitate. 

 

3. Valorifică 

resursele umane şi 

de timp în vederea 

finalizării la 

termen a 

activităţilor 

planificate / 

proiectate 

3.1. Resursele de timp sunt valorificate 

printr-o planificare realistă şi corectă a 

orizontului de timp alocat activităţilor, în 

vederea finalizării la termen a acestora. 

3.2. Resursele de timp sunt valorificate 

urmărindu-se corelarea cu direcţiile de 

acţiune şi priorităţile ISJ/ISMB pe 

intervalul de timp respectiv. 

Valorificarea resurselor de timp în 

vederea finalizării la termen a 

activităţilor se realizează cu 

eficienţă, obiectivitate, seriozitate. 

Contexte 

spaţio-temporal:  

-colectarea datelor privind execuţia bugetului se realizează semestrial, în unităţile de învăţământ, CCD 
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şi ISJ/ISMB;  

-întocmirea raportului privind execuţia bugetară se realizează semestrial, în ISJ şi CCD;  

 socio-relaţional:  

-director CCD; 

-contabil ISJ/ISMB; 

-inspector şcolar general; 

-inspector/director/director general MECTS. 

instituţional:  

-CCD; 

-Serviciul de contabilitate al ISJ/ISMB; 

-MECTS. 

Gama de variabile 

Date solicitate 

-programele de formare acreditate parcurse de cadrele didactice, cu finanţare de la buget  

-programele de formare avizate de MECTS, derulate prin CCD; 

-perfecţionarea prin grade didactice.  

Surse de informare: 

-documente privind derularea programelor de formare finanţate de la bugetul de stat; 

-documente privind participarea cadrelor didactice la examenele de definitivat şi grade didactice; 

- oferta de formare a CCD avizată MECTS; 

- Serviciul de contabilitate al ISJ/ISMB. 

Indicatori de raportare a execuţiei bugetului:  

-denumire furnizor de formare; 

-denumire program de formare; 

-nr credite acordate; 

-număr participanţi pe medii de rezidenţă; 

-costuri program de formare; 

-număr candidaţi înscrişi la examenele de definitivat/grade didactice; 

-număr de  inspecţii efectuate,  pe tipuri de inspecţii; 

-costuri inspecţii. 

Documente întocmite 

-raport semestrial de execuţie bugetară; 

- baze de date actualizate; 

-grafice de lucru; 

-planuri de activitate saptămânale /lunare. 

 Tipuri de resurse educaţionale: 

- umane; 

- materiale; 

- tehnice (specifice TIC); 

- financiare; 

- de timp 

Cunoştinţe 

- Legea Educaţiei Naţionale;  

-Legea Bugetului; 

-documente emise de M.E.C.T.S în domeniul dezvoltării resursei umane; 

-tehnici de observare, de prelucrare analitică; 

- Metodologia cercetării; 

- cunoştinţe avansate TIC; 

-cunoştinţe de management al timpului; 

-documentele manageriale ale ISJ. 
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5. Evaluarea activităţilor de dezvoltare a resursei umane 
 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Completează fişele de 

evaluare a activităţii 

metodiştilor 

1.1. Fişele de evaluare a activităţii 

metodiştilor sunt completate pe baza 

observaţiilor rezultate din 

coordonarea inspecţiilor curente şi 

speciale. 

1.2. Fişele de evaluare a activităţii 

metodiştilor sunt completate ţinând 

cont de respectarea termenelor şi a 

legislaţiei în vigoare în efectuarea 

inspecţiilor. 

1.3. Fişele de evaluare a activităţii 

metodiştilor sunt completate avându-

se în vedere relevanţa informaţiilor. 

Completarea fişelor de evaluare a 

activităţii metodiştilor se 

realizează cu profesionalism, 

corectitudine, obiectivitate, 

rigurozitate, meticulozitate, 

obiectivitate, responsabilitate, 

exigenţă, conştiinciozitate. 

2. Oferă feedback  

mentorilor pentru formare 

continuă din unităţile de 

învăţământ   

2.1. Feedback-ul cu privire la 

activitatea desfăşurată este oferit 

mentorilor având în vedere 

îmbunătăţirea calităţii mentoratului 

pentru formare continuă din unităţile 

de învăţământ. 

2.2. Feedback-ul este oferit 

mentorilor ţinând cont de modul în 

care aceştia şi-au formulat 

obiectivele activităţii şi de relevanţa 

acesteia faţă de politica ISJ în 

domeniul dezvoltării resursei umane. 

2.3. Feedback-ul este oferit 

mentorilor ţinând cont de respectarea 

legislaţiei în vigoare în derularea 

activităţilor şi întocmirea 

documentelor aferente.   

Oferirea de feedback mentorilor 

pentru formare continuă din 

unităţile de învăţământ se 

realizează cu professionalism, 

obiectivitate, disponibilitate 

pentru comunicare, preocupare, 

responsabilitate, exigenţă, 

conştiinciozitate. 

 

 

3. Evaluează impactul 

cursurilor de formare 

asupra activităţii la clasă 

3.1. Impactul cursurilor de formare 

asupra activităţii la clasă este evaluat 

având în vedere relevanţa formării 

profesorilor în raport cu obiectivele 

urmărite la clasă şi cu atingerea 

acestora. 

3.2. Impactul cursurilor de formare 

asupra activităţii la clasă este evaluat 

prin identificarea corectă a punctelor 

tari/slabe prezentate în rapoartele de 

inspecţie ale inspectorilor de 

specialitate. 

Evaluarea impactului cursurilor 

de formare se realizează cu 

responsabilitate, obiectivitate, 

eficienţă, corectitudine, atitudine 

proactivă, deschidere spre 

colaborare. 

 

4. Realizează un raport 

anual de evaluare a 

4.1. Raportul anual de evaluare este 

realizat pe baza centralizării şi 

Realizarea raportului anual de 

evaluare se face cu rigurozitate, 
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activităţilor derulate analizei datelor privitoare la toate 

activităţile de formare.  

4.2. Raportul anual de evaluare este 

realizat urmărind claritatea şi 

corectitudinea datelor colectate. 

4.3. Raportul anual de evaluare este 

realizat având în vedere respectarea 

legislaţiei în vigoare în domeniul 

dezvoltării resursei umane. 

atenţie, constinciozitate, 

obiectivitate, profesionalism. 

Contexte 

spaţio-temporal: 

-evaluarea metodiştilor se realizează la sfîrşitul anului şcolar, în ISJ/ISMB; 

-mentorii de formare continuă primesc feedback pentru activitatea depusă, în unităţile de învăţământ, 

pe parcursul anului şcolar, de regulă în cadrul inspecţii /controale  tematice; 

-evaluarea impactului cursurilor de formare se realizează în ISJ/ISMB, pe baza datelor furnizate de 

rapoartele de inspecţie 

-raportul anual de evaluare a activităţilor se realizează în ISJ/ISMB, annual în perioada septembrie-

octombrie. 

  

socio-relaţional:  

-inspectorii de specialitate; 

-metodiştii ISJ/ISMB; 

-mentorii pentru formare continuă; 

-cadre didactice; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-directorul CCD; 

-metodişti CCD; 

 

instituţional:  

-CA al ISJ/ISMB; 

-unităţi de învăţământ; 

-CCD. 

Gama de variabile 

Colaboratori 

-inspectori de specialitate; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-director CCD; 

 

Natura colaborării 

-cu inspectorii de specialitate: întâlniri periodice cu metodiştii, pe arii curriculare; evaluarea activităţii 

metodiştilor; completarea fişei de evaluare a metodiştilor; evaluarea impactului cursurilor de formare 

asupra activităţii la clasă. 

-cu directorii unităţilor de învăţământ: oferirea de feedback mentorilor de formare continuă din 

unităţile de învăţământ; 

-cu directorul CCD: participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă din oferta CCD 

 

Instrumente de evaluare: 

-fişe de evaluare metodişti; 

 

Criterii de evaluare: 

-calitatea rapoartelor de inspecţie întocmite de metodişti; 

- respectarea  termenelor de realizare a inspecţiilor; 
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- creşterea calităţii procesului didactic ca urmare a parcurgerii cursurilor de formare. 

  

Documente elaborate: 

-raportul anual privind activităţile de formare continuă 

- procese verbale de inspecţie / note de control conţinând concluzii şi recomandări pentru mentorul de 

formare continuă, consemnate în condica de procese verbale a unităţii  

- centralizatoare referitoare la inspecţiile realizate; 

-  bazei de date actualizate în urma efectuări inspecţiilor curente şi speciale; 

-scrisori metodice. 

 

Surse de informare pentru feedback: 

- documentele/portofoliul mentorului de formare continuă; 

-interviuri cu cadrele didactice; 

-discuţii cu conducerea unităţii de învăţământ; 

- rapoartele de inspecţie (tematice, speciale, curente, generale, în specialitate); 

-oferta de programe de formare; 

-exemple de bune practici; 

Indicatori de evaluare a activităţilor de formare  

calitativi: 

 -realizarea obiectivelor propuse în planul managerial;  

-activitatea cercurilor/comisiilor metodice; 

cantitativi (statistici): 

-rezultatele la examenele de obţinere a gradelor didactice,  pe discipline/centre de perfecţionare/unităţi 

de învăţământ;  

- participarea cadrelor didactice la programele de formare continuă, la programele de reconversie 

profesională, la programe LLP şi la mobilităţi individuale. 

 

Tipuri de programe de formare continuă 

-oferta CCD; 

-prioritare MECTS; 

-pentru acumularea a 90 credite profesionale transferabile  obligatorii. 

Cunoştinţe 

- Legea Educaţiei Naţionale; 

- Metodologia formării continue; 

- cunoştinţe de management, tehnici de monitorizare şi evaluare a activităţilor specifice; 

- instrumente şi proceduri specifice elaborate; 

-politici, strategii privind dezvoltarea carierei didactice la nivel naţional şi european; 

-metodologia şi regulamentul  de derulare a inspecţiilor special, curente, frontale; 

- documente MECTS privind asigurarea calităţii în educaţie; 

-cunoştinţe de statistică; 

-cunoştinţe avansate de utilizare a PC (grafice, tabele). 
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6. Acordarea consultanţei în domeniul de competenţă 
 

(unitate de competenţă specifică) 

Nivelul de responsabilitate şi 

autonomie 

4CNC/6EQF 

Elemente de competenţă Criterii de realizare asociate 

rezultatului activităţii descrise de 

elementul de competenţă 

Criterii de realizare asociate 

modului de îndeplinire a 

activităţii descrise de elementul 

de competenţă 

1. Consiliază candidaţii 

înscrişi la examenele de 

definitivat şi grade 

didactice 

1.1. Candidaţii sunt consiliaţi ţinând 

cont de problemele ridicate în mod 

frecvent în memorii/sesizări/petiţii 

referitoare la examenele de definitivat 

şi grade didactice.  

1.2. Candidaţii sunt consiliaţi în 

conformitate cu legislaţia în vigoare 

privind întocmirea dosarelor de 

înscriere la examenele de definitivat şi 

grade didactice. 

Consilierea candidaţilor înscrişi la 

examenele de definitivat şi grade 

didactice se realizează cu eficienţă, 

profesionalim, responsabilitate, 

obiectivitate. 

2. Recomandă trasee 

profesionale personalizate 

de evoluţie în cariera 

2.1. Traseele profesionale 

personalizate de evoluţie în carieră 

sunt recomandate prin furnizarea de 

informaţii clare, utile şi relevante 

pentru nevoile personale de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice. 

2.2. Traseele profesionale 

personalizate de evoluţie în carieră 

sunt recomandate în mod 

corespunzător specificului traseului 

ales, respectiv: formarea continuă sau 

studii postuniversitare /aprofundate 

/doctorale sau reconversie 

profesională. 

Recomandarea traseelor 

profesionale personalizate se 

realizează cu profesionalism şi 

disponibilitate pentru informare şi 

comunicare. 

 

3. Participă la proiecte 

/parteneriate pentru 

dezvoltarea resursei 

umane 

 3.1. Participarea la proiecte şi 

parteneriate în domeniul dezvoltării 

resursei umane se realizează prin 

selectarea proiectelor relevante faţă de 

politicile MECTS în domeniul resursei 

umane. 

3.2. Participarea la proiecte şi 

parteneriate în domeniul dezvoltării 

resursei umane se realizează prin 

promovarea parteneriatelor care 

răspund nevoilor locale de formare 

identificate.  

3.3. Participarea la proiecte şi 

parteneriate în domeniul dezvoltării 

resursei umane se realizează 

urmărindu-se cuprinderea unui număr 

mare de cadre didactice în programe 

/module de formare acreditate. 

Participarea la proiecte şi 

parteneriate în domeniul dezvoltării 

resursei umane se realizează cu 

eficienţă, responsabilitate, 

obiectivitate, iniţiativă, realism.  

  

4. Informează unităţile de 

învăţământ  

 4.1. Unităţile de învăţământ sunt 

informate cu privire la oportunităţile de 

finanţare ale activităţilor de formare 

Informarea unităţilor de 

învăţământ cu privire la 

oportunităţile de finanţare ale 
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continuă şi de dezvoltare a resursei 

umane identificate la nivel local. 

4.2. Unităţile de învăţământ sunt 

informate în timp util, prin transmiterea 

de informaţii complete şi clare.  

activităţilor de formare continuă se 

realizează cu professionalism, 

eficienţă, obiectivitate, seriozitate, 

deschidere spre nou. 

Contexte 

spaţio-temporal: consultanţa se derulează: 

- în ISJ/ISMB în perioada înscrierii la examenele de definitivat/grade didactice şi în perioada transmiterii 

rapoartelor de inspecţie. 

-în ISJ/ISMB sau în CCD în perioada derulării inspecţiilor curente şi speciale; 

- prin corespondenţă; 

-on-line. 

socio-relaţional:  

-cadre didactice; 

-directorii unităţilor de învăţământ; 

-mentorii pentru formare continuă; 

-inspectorii de specialitate. 

instituţional:  

-unităţi de învăţământ; 

-universităţi; 

-centre de perfecţionare; 

-furnizori acreditaţi de formare iniţială şi continuă; 

-MECTS. 

Gama de variabile 

Problematica pentru care se acordă consultanţă 

- legislaţia în domeniul evoluţiei în cariera didactică; 

- oferta anuală a cursurilor şi furnizorilor de formare; 

- instituţiile /programele de studii/formele de învăţământ acreditate; 

- eligibilitatea în programele/proiectele de formare; 

Parteneri : 

- Universităţi, instituţii de învăţământ cu atribuţii de perfecţionare 

- Instituţii furnizoare autorizate de formare (locale, naţionale, europene) 

- Autorităţi locale 

- Fundaţii 

Colaboratori : 

- echipe manageriale din unităţi de învăţământ, 

- inspectori de specialitate 

- colectivele didactice 

- comunitate locală 

Natura colaborării: 

- proiecte şi parteneriate în domeniul dezvoltării resursei umane din învăţământul preuniversitar; 

-identificare de noi oportunităţi / surse finanţare pentru activităţi/programe de formare continuă 

Activităţi comune: 

- profesionale (proiecte interdisciplinare, publicaţii, simpozioane, reuniuni de lucru) 

Cunoştinţe 

- Legea Educaţiei Naţionale; 

-legislaţia specifică în domeniul perfecţionării prin definitivat şi grade didactice;  

- cunoştinţe avansate de comunicare şi relaţii publice; 

-legislaţia specifică în domeniul dezvoltării resursei umane; 

-cunoştinţe şi tehnici de  marketing şi comunicare; 

-cunoştinţe de management de proiect; 

- politici, strategii privind dezvoltarea resursei umane la nivel european. 
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Titlul calificării profesionale 

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

 

Descriere  

Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane este un specialist în domeniul educaţiei, 

coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de perfecţionare şi dezvoltare profesională din 

unităţile de învăţământ şi instituţiile extraşcolare preuniversitare. 

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

sunt: 

- proiectează /planifică activităţile  în domeniul dezvoltării resursei umane 

- organizează activităţile pentru asigurarea participării cadrelor didactice la examenele pentru 

obţinerea gradelor didactice şi a evoluţiei în cariera didactică 

- identifică nevoile de formare şi asigură participarea personalului didactic la programele de 

formare continuă  

- gestionează resursele alocate pentru dezvoltarea resursei umane 

- coordonează, monitorizează şi evaluează activităţile de dezvoltare a resursei umane 

- asigură comunicarea şi relaţionarea în domeniul de competenţă 

-  iniţiază activităţi metodico-ştiinţifice, consfătuiri, coordonează proiecte în domeniul dezvoltării 

resursei umane, realizează, în colaborare cu Casa Corpului Didactic, programe de perfecţionare 

pentru cadrele didactice; 

- participă la îndrumarea şi evaluarea activităţilor pentru dezvoltarea resursei umane în cadrul 

inspecţiilor instituţionale, tematice şi de specialitate, speciale şi curente, împreună cu colegii, 

valorifică concluziile ce se desprind din aceste activităţi; 

- contribuie la optimizarea fluxului informaţional între MECTS – Inspectoratul Şcolar – unităţile 

şcolare şi transmite direcţiilor de specialitate propuneri de îmbunătăţire a activităţii în teritoriu; 

- participă la elaborarea strategiei Inspectoratului Şcolar Judeţean în domeniul dezvoltării resursei 

umane  

- monitorizează execuţia bugetului alocat pentru dezvoltarea resursei umane precum şi utilizarea 

resurselor umane, materiale, informaţionale. 

Îndeplinirea în plan teritorial a obiectivelor naţionale se face prin aplicarea unor proceduri şi tehnici 

specifice, în consens cu specificul socio-economic şi geografic, prin concentrarea unui complex de 

competenţe de management, organizare, verificare - control, comunicare şi o temeinică pregătire 

profesională. 

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe despre ştiinţele educaţiei, psihologie, limbă şi 

comunicare, calculatoare şi software, tehnici de mediere şi negociere, legislaţie, regulamente şi 

metodologii în vigoare. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel ridicat de abilităţii manageriale, 

capacitate de procesare rapidă a unui volum mare de date, cunoştinţe de statistic şi de management 

de proiect, abilitatea de a lua decizii corecte şi obiective, profesionalism. 

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea sarcinilor, 

echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. 

Activitatea profesională a inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 
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Motivaţie  

Îndeplinirea în plan teritorial a obiectivelor naţionale se face prin aplicarea unor proceduri şi tehnici 

specifice, în consens cu specificul socio-economic şi geografic, prin concentrarea unui complex de 

competenţe de management, organizare, verificare - control, comunicare şi o temeinică pregătire 

profesională. 

Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe despre ştiinţele educaţiei, psihologie, limbă şi 

comunicare, calculatoare şi software, tehnici de mediere şi negociere, legislaţie, regulamente şi 

metodologii în vigoare. 

Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel ridicat al abilităţii manageriale, 

capacitate de procesare rapidă a informaţiei, abilităţi de negociere, mediere şi soluţionare a 

conflictelor, abilitatea de a lua decizii corecte, imparţiale, raţionale. 

Exercitarea acestei ocupaţii presupune seriozitate, exigenţă şi meticulozitate în realizarea sarcinilor, 

echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare. 

Activitatea profesională a inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane se desfăşoară în 

conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului. 

 

Condiţii de acces 

Cadru didactic în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar 

 

Nivelul de studii minim necesar 

Studii superioare 

 

Rute de progres  

 

Cerinţe legislative specifice 

Membru în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr 1/2011. 
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Titlul calificării profesionale: Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

Cod RNC: 

Nivel CNC/EQF:4/6. 

 

Lista competenţelor profesionale 

 

Cod Denumirea competenţei profesionale Nivel 

CNC/

EQF 

Credite 

 C1.Comunicare în limba oficială; 4/6  

 C2.Comunicare în limbi străine; 4/6  

 C3.Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi 

tehnologie; 

4/6  

 C4.Competenţe informatice; 4/6  

 C5.Competenţa de a învăţa; 4/6  

 C6.Competenţe sociale şi civice; 4/6  

 C7.Competenţe antreprenoriale; 4/6  

 C8.Competenţa de exprimare culturală. 4/6  

 G1. Dezvoltarea propriei carierei 4/6  

 G2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, 

de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia 

mediului  

3/4  

 G3. Asigurarea managementului informaţiei şi cunoaşterii 

(MIC) 

4/6  

 S1. Proiectarea activităţilor  în domeniul dezvoltării 

resursei umane 

4/6  

 S2. Gestionarea activităţilor privind definitivarea în 

învăţământ şi gradele didactice 

4/6  

 S3. Gestionarea activităţilor privind programele  de 

formare continuă a personalului didactic 

4/6  

 S 4. Monitorizarea execuţiei bugetare în domeniul de 

competenţă 

4/6  

 S5. Evaluarea activităţilor de dezvoltare a resursei umane 4/6  

 S6: Acordarea consultanţei în domeniul de competenţă 4/6  
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Competenţa profesională: Dezvoltarea propriei carierei 

 

Cod:  

Nivel: 4/6. 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1.Realizează analiza autoreflexivă privind nivelul 

propriei pregătiri profesionale în raport cu 

exigenţele formulate pentru cariera didactică, cu 

realism şi obiectivitate, folosind puncte tari şi 

puncte slab identificate în dezvoltarea profesională 

proprie, ţinând cont de oportunităţile/ameninţările 

identificate în cariera proprie, urmărind 

valorificarea  rezultatelor analizei în proiectarea şi 

organizarea viitoarelor activităţi specifice. 

2. Stabileşte priorităţile în dezvoltarea 

profesională proprie cu autoexigenţă, tenacitate, 

dorinţă de progres în carieră, conştiinţa propriei 

valori, ţinând cont de  analiza autoreflexivă 

realizată, urmărind obiective  de dezvoltare 

profesională relevante faţă de politicile naţionale 

şi europene în domeniul educaţiei. 

3. Participă la programe şi activităţi de formare 

cu iniţiativă, spirit critic, deschidere la nou, în 

concordanţă cu politicile MECTS şi cu nevoile 

personale de dezvoltare profesională, cu obţinerea 

certificatului de participare/absolvire. 

4. Realizează programe de formare a seturilor de 

abilităţi şi aptitudini MIC prin stabilirea 

standardelor şi metodologiei de evaluare a 

abilităţilor şi aptitudinilor MIC, cu 

responsabilitate, obiectivitate, realism şi 

transparenţă, implementând criterii de evaluare 

profesională bazate pe abilităţile şi aptitudinile 

MIC, evaluând continuu activitatea personalului 

coordonat/ subordonat şi formulând  propuneri 

pentru eficientizarea acesteia. 

- elemente de psihosociologia schimbării şi a 

mentalităţilor; 

- legislaţie de referinţă în domeniul recrutării, 

selecţiei, promovării personalului; 

- selfmanagement;  

- ştiinţa informării; 

- operare PC; 

- limbi străine; 

- legislaţie din domeniul educaţiei. 

- standarde profesionale specifice domeniului 

de activitate; 

- competenţe necesare exercitării profesiei; 

- programe de formare continuă specifice 

domeniului de activitate; 

- surse de informare privind programele de 

formare continuă; 

- reglementări legislative referitoare la 

formarea iniţială şi continuă specifică 

profesiei; 

- resurse utilizate în formarea continuă; 

- evoluţia şi dinamica domeniului de 

activitate; 

- evoluţia şi dinamica pieţei muncii. 

 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele 

de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi 

stingere a incendiilor şi de protecţia mediului 

Cod:  

Nivel: 3/4. 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aplică normele de SSM la sediul IŞJ şi în unităţile şcolare 

particulare sau alternative educaţionale cu responsabilitate, 

exigenţă, rigurozitate şi operativitate în conformitate cu 

regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, 

în conformitate cu specificul locului de muncă, însuşindu-şi 

prevederile legislative în domeniul protecţiei muncii şi 

reglementările specifice locului de muncă prin participarea la 

instructajele periodice, în corelaţie cu tipurile de accidente ce pot 

surveni. 

2. Utilizează normele PSI conform specificului fiecărui loc de 

muncă, cu responsabilitate, promptitudine, rigurozitate, 

operativitate, prin identificarea şi raportarea pericolelor de incendiu 

persoanelor cu răspundere în domeniu, participând la instructaje 

periodice. 

3. Respectă normele de protecţia mediului prin adaptarea planurilor 

si programelor de învăţământ, la toate nivelurile, în scopul însuşirii 

noţiunilor şi principiilor de ecologie şi de protecţia mediului, cu 

promptitudine, iniţiativă, dinamism şi fermitate, asigurând 

conştientizarea, instruirea şi formarea în acest domeniu, la toate 

nivelurile de activitate, aplicând prevederile legislative în vigoare, 

conform cărora protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor 

persoanelor fizice şi juridice. 

4. Previne accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale 

identificând pericolele de accidentare şi îmbolnăvire profesională 

de la locurile de muncă cu spirit de echipă, discernământ, spirit de 

observaţie, exactitate, propunând cu responsabilitate şi simţ civic 

măsuri adecvate, elaborând cu atenţie planul de prevenţie şi 

protecţie, monitorizând cu seriozitate şi profesionalism realizarea 

măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în urma controlului, 

aplicând cu rigurozitate şi promptitudine reglementările legale din 

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

- normele SSM şi PSI  

specifice activităţilor; 

- amplasarea şi modul de 

utilizare a echipamentelor de 

stingere a incendiilor; 

- tipuri de echipamente 

pentru stingerea incendiilor; 

- tipuri de accidente posibile; 

- proceduri de evacuare în 

caz de incendiu; 

- proceduri de evacuare în 

caz de incendiu; 

- căile de evacuare în caz de 

incendiu, 

- Legea protecţiei mediului. 

Metode de evaluare 

Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele 

de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 Portofoliu. 
 



36 

Competenţa profesională: Asigurarea managementului informaţiei şi cunoaşterii (MIC) 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Coordonează procese de monitorizare si colectare în 

managementul informaţiei şi cunoaşterii cu viziune, 

responsabilitate, gândire analitică şi sintetică, prin realizarea 

de baze de date cu aplicarea principiilor MIC, în funcţie de 

taxonomii specifice învăţământului preuniversitar în 

societatea cunoaşterii, prin realizarea de baze de date ce 

includ  informaţii corecte şi relevante, accesibile 

utilizatorilor din cadrul instituţiei, actualizate permanent cu 

informaţii recente, asigurate ca mentenanţă prin asistenţa 

tehnică necesară, întreţinute prin monitorizarea şi 

administrarea corespunzătoare a fondului informaţional. 

2. Coordonează procesele de analiză şi diseminare a 

produselor obţinute prin managementul informaţiei şi 

cunoaşterii prin consilierea generală şi specifică a 

directorilor cu privire la rezultatele analitice transformate în 

produse MIC ce privesc optimizarea deciziilor de 

management educaţional, oferind informaţii în mod direct şi 

permanent, prin organizarea de dezbateri şi schimburi de 

experienţă care respectă nevoile managerilor, explicând 

terminologia specifică, în 

şedinţe de lucru sau la cererea personalului subordonat/ 

coordonat cu respectarea standardelor de formatare şi 

întocmire, conform metodologiilor specifice sau cerinţelor 

beneficiarilor, folosind tehnici analitice, aplicând criterii de 

stabilire a relevanţei de pertinenţă, element de noutate, 

concizie, claritate, completitudine şi diseminare în timp util, 

cu responsabilitate, impunând din partea autorului 

deschidere spre nou şi disponibilitate pentru relaţionare cu 

mediul de experţi. 

3. Desfăşoară acţiuni de promovare şi susţinere a 

instituţionalizării MIC având în vedere principiile partajării 

informaţiilor, responsabilitate, viziune şi deschidere pentru 

relaţionarea cu mediul de experţi şi disponibilitate 

permanentă pentru perfecţionarea abilităţilor MIC, la toate 

nivelurile instituţionale prin reliefarea avantajelor aplicării 

strategiei MIC, care  

se implementează monitorizând rezultatele şi asigurând 

resursele necesare  operaţionalizării acesteia, asigurând 

recompensarea utilizatorilor care se remarcă prin aplicarea 

tehnicilor şi metodelor specifice MIC, incluzând 

popularizarea beneficiilor şi avantajelor activităţilor bazate 

pe principiile MIC şi tehnologiile asociate. 

4. Administrează cerinţele nevoilor informaţionale ale 

beneficiarilor prin respectarea cerinţelor informaţionale ale 

acestora, în scopul îndeplinirii exacte a cerinţelor formulate 

- conţinutul documentelor, 

managementul informaţiei; 

- gama de resurse MIC care sunt 

disponibile şi relevante pentru 

comunitatea de utilizatori; 

- principalele tipuri de surse 

deschise şi caracteristicile acestora; 

- principiile de elaborare a unui 

sistem de surse; 

- criterii de evaluare/ validare a 

surselor deschise de informare; 

- abordare analitică 

multidisciplinară; 

- tehnici de analiză; 

- psihologia analizei informaţiilor; 

- MIC -  Etapele ciclului MIC; 

- tehnici de elaborare a unei 

planificări strategice; 

- aplicarea elementelor de politică 

educaţională prin intermediul MIC; 

- legislaţia în vigoare;  

- principiile managementului 

organizaţional;  

- noţiuni de comunicare publică. 
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şi al anticipării eventualelor evoluţii/ nevoi/ cerinţe, cu 

atenţie şi rigurozitate, receptivitate şi deschidere, menţinând 

contactul permanent cu beneficiarii, respectând principiile 

etice, asigurând concordanţa nevoilor beneficiarului cu 

principiile şi politicile MIC, asigurând un management 

eficient al conţinutului informaţional şi de suport al 

proceselor de gestionare a informaţiilor. 

5. Asigură fluxul informaţional prin relaţionarea 

permanentă cu personalul instituţional, folosind tehnologii 

asociate MIC, având permanent în vedere eficienţa, atenţie 

la detalii, simplitate, deschidere, rapiditate şi securitate, 

asigurând suportul pentru comunicarea la nivelul instituţiei, 

ţinând cont de structura organizaţională, activităţile 

derulate, obiectivele stabilite, cu respectarea principiilor şi 

politicilor MIC 

urmărindu-se menţinerea disponibilităţii permanente pentru 

perfecţionarea abilităţilor MIC. 

6. Elaborează rapoarte şi documente de sinteză cu 

argumentare riguroasă, precizie, viziune, responsabilitate, 

gândire analitică şi sintetică folosind date şi informaţii 

culese şi prelucrate, respectând criterii şi standarde 

specifice, asigurând implementarea tehnicilor analitice şi de 

sinteză, urmărind permanent acoperirea nevoilor 

informaţionale ale beneficiarilor. 

7. Întocmeşte documente la solicitarea MECTS sau a altor 

instituţii abilitate prin armonizarea cererilor de informaţii/ 

documente cu resursele informaţionale disponibile, cu 

responsabilitate, integrând riguros informaţii obţinute din 

exploatarea unor surse pertinente/ credibile şi validate, 

corelate cu atenţie la detalii cu cele obţinute prin observare 

directă, respectând formatele stabilite în funcţie de tipul 

documentului şi de beneficiar, urmărind permanent 

reflectarea exactă a situaţiei/ contextului, respectând strict 

nivelul calitativ al cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate, la termenele stabilite/ solicitate, formulând 

sugestii şi recomandări pertinente, utile beneficiarului. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele 

de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat 

de către candidaţi din partea colaboratorilor/ 

superiori ierarhici / forul tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Proiectarea activităţilor în domeniul dezvoltării resursei umane 

 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Realizează  instrumente de colectare a informaţiilor 

având în vedere toate sursele de informare precum şi 

colectarea informaţiilor relevante, obiective şi coerente, 

urmărindu-se colectarea informaţiilor utilizabile la 

planificarea activităţii în domeniul dezvoltării resursei 

umane, folosind modalităţi clare, deschise şi funcţionale 

de culegere a informaţiilor. 

2. Elaborează planul managerial propriu cu 

responsabilitate şi obiectivitate, manifestând interes şi 

deschidere faţă de nou, pe baza unor criterii ştiinţifice, 

ţinând cont de  coerenţa şi relevanţa acestuia în raport 

cu priorităţile politicilor educaţionale MECTS,  în 

concordanţă cu nevoile locale de dezvoltare a resursei 

umane. 

3. Propune un buget coerent, realist şi relevant faţă de 

obiectivele din strategia/planul managerial al 

inspectoratului şcolar pentru dezvoltarea resursei 

umane,  pe baza datelor  reale privind dezvoltării 

resursei umane la nivelul judeţului /mun.Bucureşti. 

4. Concepe procedurile operaţionale cu profesionalism 

în valorificarea informaţiilor, în concordanţă cu 

legislaţia în vigoare, urmărindu-se ca acestea să fie 

aplicabile, clare, precise, în concordanţă cu sistemul de 

management a calităţii. 

5. Îmbunătăţeşte eficienţa circuitului informaţional în 

domeniul de activitate prin eficientizarea acestuia, 

eliminarea redundanţelor, prin reducerea timpului de 

acces la informaţie şi a timpului de răspuns, prin 

respectarea principiului circulaţiei informaţiilor în 

ambele sensuri şi ţinându-se cont de noutăţile legislative 

specifice activităţii de dezvoltare a resursei umane. 

- Legea Educaţiei Naţionale;  

-documente emise de M.E.C.T.S în 

domeniul dezvoltării resursei umane; 

-documente MECTS privind asigurarea 

calităţii în educaţie;  

-tehnici de observare, de prelucrare 

analitică; 

- metodologia cercetării 

-managementul resurselor umane; 

- elemente de management strategic;  

- tehnici de prelucrare a informaţiilor 

culese; 

- principiile managementului informaţiei 

şi cunoaşterii. 

-cunoştinţe de operare pe PC cu un volum 

mare de date (Excel/dBase/Fox); 

- tehnici de prelucrare analitică; 

-documentele MECTS privind finanţarea 

activităţilor de formare 

continuă/perfecţionare; 

-programele prioritare MECTS în 

domeniul dezvoltării resursei umane 

-norme metodologice, metodologii, 

instrucţiuni în domeniul de competenţă; 

-cunoştinţe de teoria sistemelor 

informaţionale; 

- circuitul documentelor pe nivel 

orizontal şi vertical. 

    

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind cerinţele de la 

locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului realizat de 

către candidaţi din partea colaboratorilor/ superiori 

ierarhici / forul tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Gestionarea activităţilor privind definitivarea în învăţământ şi gradele 

didactice 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Actualizează bazele de date ale candidaţilor din punct de 

vedere al corectitudinii şi completitudinii datelor înscrise, 

avându-se în vedere validarea datelor cu responsabilitate şi 

conştiinciozitate, ţinându-se cont de păstrarea 

accesibilităţii/interogabilităţii acestora.  

2. Validează dosarele de înscriere ale candidaţilor la 

examenele de definitvat şi grade didactice prin aplicarea 

corectă a legislaţiei, având în vedere respectarea termenelor 

prevăzute în calendarul MECTS, urmărindu-se rezolvarea 

operativă a situaţiilor speciale (amânări, derogări, etc.) în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu responsabilitate, 

obiectivitate, conştiinciozitate. 

3. Selectează metodiştii pentru inspecţiile speciale şi curente 

cu responsabilitate şi profesionalism, aplicând proceduri 

transparente de selecţie, validate de CA, respectându-se 

legislaţia în vigoare. 

4. Repartizează candidaţii pe delegaţiile metodiştilor de 

specialitate  respectând principiile de transparenţă şi 

obiectivitate, prin aplicarea de criterii clare de distribuire a  

inspecţiilor /a candidaţilor,  pe metodişti. 

5. Coordonează inspecţiile curente şi speciale asigurându-se 

respectarea Calendarului anual de desfăşurare a activităţilor 

de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice  aprobat 

de MECTS, avându-se în vedere rezolvarea operativă a 

situaţiilor neprevăzute privind candidaţii înscrişi sau 

metodiştii repartizaţi 

6. Completează şi transmite dosarele de înscriere ale 

candidaţilor către centrele de perfecţionare cu atenţie şi 

responsabilitate, avându-se în vedere verificarea riguroasă a 

tuturor documentelor prevăzute de lege în dosarul de 

înscriere, verificarea datelor din fişa de înscriere şi  

respectarea termenelor prevăzute de MECTS. 

 

-Excel/Fox/ dBase; 

-legislaţia în vigoare privind 

participarea cadrelor didactice la 

examenele de definitivare şi grade 

didactice. 

-Legea Educaţiei Naţionale, 

metodologii, ordine, instrucţiuni de 

aplicare 

- Regulamentul şi metodologia de 

organizare şi desfăşurare a 

inspecţiei şcolare; 

-cunoştinţe de management; 

- tehnici de planificare a 

activităţilor specifice; 

- procedura privind delegarea 

metodiştilor pentru efectuarea 

inspecţiilor curente/speciale 
-cunoştinţe de management al 

timpului (alocat activităţii); 

 

 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Gestionarea activităţilor privind programele  de formare continuă a 

personalului didactic 

 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Aplică instrumente realizate sau 

personalizate pentru colectarea informaţiilor 

referitoare la formarea continuă a personalului 

didactic la nivelul judeţului/mun. Bucureşti 

după validarea acestora şi ţinând cont de 

reprezentativitatea eşantionului statistic 

stabilit. 

2. Realizează, cu obiectivitate şi realism, 

analiza de nevoi pentru formarea cadrelor 

didactice, prin identificarea corectă a nevoilor 

de formare la nivel local, ţinând cont de 

specificul învăţământului preuniversitar, 

fundamentând ştiinţific concluziile şi 

rezultatele obţinute.  

3. Identifică oportunităţile de dezvoltare a 

resursei umane la nivel local urmărindu-se 

diversitatea, atractivitatea şi accesibilitatea   

programelor de formare, avându-se în vedere 

relevanţa în raport cu nevoile personale de 

dezvoltare dar şi în raport  cu priorităţile locale 

de formare a personalului didactic şi ţinând 

cont de politicile MECTS în domeniu 

-noţiuni de sociologie; 

-cunoştinţe de nivel avansat de operare PC; 

-cunoştinţe de statistică; 

-cunoaşterea aprofundată a legislaţiei în vigoare 

în domeniul formării; 

-elemente de Metodologia cercetării 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Monitorizarea execuţiei bugetare în domeniul de competenţă 

 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Colectează datele privind execuţia bugetului 

având în vedere toate sursele de informare 

(unităţi de învăţământ, CCD, Serviciul de 

contabilitate al ISJ/ISMB), prin obţinerea de  

informaţii exacte, complete, relevante, şi 

coerente, respectându-se strucutra raportului 

solicitat de MECTS, folosind modalităţi clare, 

deschise şi funcţionale de culegere a 

informaţiilor 

2. Întocmeşte cu rigurozitate şi responsabilitate 

raportul privind  execuţia bugetului alocat, 

urmărind corectitudinea şi exactitatea datelor 

raportate, având în vedere respectarea 

formatului de raport stabilit de MECTS şi a 

termenelor stabilite pentru centralizarea şi 

transmiterea datelor solicitate 

3. Valorifică resursele umane şi de timp în 

vederea finalizării la termen a activităţilor 

planificate / proiectate având în vedere o 

planificare realistă şi corectă a orizontului de 

timp alocat activităţilor, urmărindu corelarea 

cu direcţiile de acţiune şi priorităţile ISJ/ISMB  

pe intervalul de timp respectiv 

- Legea Educaţiei Naţionale;  

-Legea Bugetului; 

-documente emise de M.E.C.T.S în domeniul 

dezvoltării resursei umane; 

-tehnici de observare, de prelucrare analitică; 

- metodologia cercetării 

- cunoştinţe avansate TIC 

-cunoştinţe de management al timpului; 

-conţinutul documentelor manageriale ale 

ISJ/ISMB.  

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Evaluarea activităţilor de dezvoltare a resursei umane 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  

 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Completează, cu exigenţă şi obiectivitate, 

fişele de evaluare a activităţii metodiştilor pe 

baza observaţiilor rezultate din coordonarea 

inspecţiilor curente şi speciale,  având în 

vedere respectarea termenelor şi a legislaţiei în 

vigoare în efectuarea inspecţiilor, folosind 

informaţii relevante. 

2. Oferă feedback  mentorilor pentru formare 

continuă din unităţile de învăţământ cu privire 

la activitatea desfăşurată, avându-se în vedere 

îmbunătăţirea calităţii mentoratului pentru 

formare continuă din unităţile de învăţământ, 

ţinându-se cont de modul în care aceştia şi-au 

formulat obiectivele activităţii şi de relevanţa 

acesteia faţă de politica ISJ în domeniul 

dezvoltării resursei umane, respectarea 

legislaţiei în vigoare 

3. Evaluează impactul cursurilor de formare 

asupra activităţii la clasă avându-se în vedere 

relevanţa formării profesorilor în raport cu 

obiectivele  urmărite la clasă şi cu atingerea 

acestora, prin identificarea corectă a punctelor 

tari/slabe prezentate în rapoartele de inspecţie 

ale  inspectorilor de specialitate 

4.  Realizează un raport anual de evaluare a 

activităţilor derulate, pe baza centralizării şi 

analizei datelor privitoare la toate activităţile de 

formare /perfecţionare, urmărindu-se claritatea 

şi corectitudinea datelor colectate, având în 

vedere respectarea legislaţiei în vigoare în 

domeniul dezvoltării resursei umane. 

- legislaţia specifică (Metodologia formării 

continue, Legea Educaţiei Naţionale, 

Regulamentul şi metodologia de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare); 

- cunoştinţe de management, tehnici de 

monitorizare şi evaluare a activităţilor specifice 

- instrumente şi proceduri specifice 

-politici, strategii privind dezvoltarea carierei 

didactice la nivel naţional şi european 

- documente MECTS privind asigurarea calităţii 

în educaţie 

- cunoştinţe de statistică; 

-cunoştinţe avansate  de utilizare a PC 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 test scris; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
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Competenţa profesională: Acordarea consultanţei în domeniul de competenţă 

 

Cod:  

Nivel CNC/EQF: 4/6. 

Credite:  
 

Deprinderi Cunoştinţe 

1. Consiliază  candidaţii înscrişi la examenele 

de definitivat şi grade didactice ţinând cont de 

problemele ridicate în mod frecvent în 

memorii/sesizări/petiţii referitoare la 

examenele de definitivat şi grade didactice, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare privind  

întocmirea dosarelor de înscriere. 

2. Recomandă trasee profesionale 

personalizate de evoluţie în carieră prin 

furnizarea de  informaţii clare, utile şi 

relevante pentru nevoile personale de 

dezvoltare profesională a cadrelor didactice 

referitoare la formarea continuă, parcurgerea 

studiilor postuniversitare /aprofundate 

/doctorale, reconversia profesională. 

3. Participă la proiecte /parteneriate pentru 

dezvoltarea resursei umane prin selectarea 

proiectelor relevante faţă de politicile MECTS 

în domeniul resursei umane, prin promovarea 

parteneriatelor care răspund nevoilor locale de 

formare identificate, urmărindu-se cuprinderea 

unui număr mare de cadre didactice în 

programe /module de formare acreditate 

4. Informează unităţile de învăţământ cu 

privire la  oportunităţile de finanţare ale 

activităţilor de formare continuă prin 

furnizarea de informaţii complete, clare, în 

timp util. 

- Legea Educaţiei Naţionale; 

-legislaţia specifică în domeniul perfecţionării 

prin definitivat şi grade didactice;  

- cunoştinţe avansate de comunicare şi relaţii 

publice 

- politici, strategii privind dezvoltarea resursei 

umane la nivel naţional şi european. 

Metode de evaluare 
Metodele de evaluare considerate adecvate pentru această competenţă profesională sunt: 

Deprinderi Cunoştinţe 

 observarea candidaţilor îndeplinind 

cerinţele de la locul de activitate; 

 simulare; 

 rapoarte de calitate asupra procesului 

realizat de către candidaţi din partea 

colaboratorilor/ superiori ierarhici / forul 

tutelar. 

 

 Interviu; 

 întrebări orale. 

 

 portofoliu; 

 proiect. 
 

 

 


