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Procedura de selecție a profesorilor lectori care vor activa în cadrul Centrului Județean de 

Excelență Gorj (CEXGJ) respectă prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, al Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrelor de Excelență aprobat prin ordinul ministrului nr. 5562/ 14.09.2020. 

Activitatea referitoare la pregătirea și dezvoltarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe 

înalte din centrul de excelență este coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Gorj. CEXGJ aplică 

normele metodologice și politicile educaționale elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată. 

(1) Selecţia personalului didactic de predare necesar desfăşurării activităţilor din centrul de 

excelenţă se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din 

inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară şi 

directorul centrului de excelenţă. 

(2) Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine 

curriculum vitae şi documente justificative şi a unui interviu. Conținutul portofoliului este detaliat la 

Anexa 1. 

(3) Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de 

performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi 

concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de 

administraţie al inspectoratului şcolar. 

(4) Evaluarea portofoliilor se face conform fisei de evaluare a personalului didactic de predare 

(Anexa 2). Pentru evaluarea se ia în considerare activitatea desfășurată în perioada 01.09.2016-

31.08.2021. Proba de interviu se desfășoară on-line și se notează cu admis/respins. Durata interviului 

este de 5 minute/candidat. 

(5) Profesorii care nu sunt angajați cu normă întreagă la CEXGJ, sunt remunerați în sistem de 

plata cu ora, potrivit prevederilor legale în vigoare. Contractele individuale de muncă sunt înregistrate în 

Registrul General de Evidență a Salariaților și transmise Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. 

 

Profesorul Lector 

Cadrele didactice au următoarele atribuţii: 

a) contribuie la identificarea şi selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă; 

b) asigură pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţă din grupele la a căror activități 

participă; 
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c) aplică programele de pregătire avizate de directorul centrului de excelenţă și inspectorul de 

specialitate, în concordanță cu programele olimpiadelor școlare, pe specialități și ani de studii;  

d) proiectează şi realizează activități didactice respectând tematica avizată de directorul centrului de 

excelenţă și inspectorul de specialitate; 

e) completează fişele de prezenţă a copiilor şi tinerilor capabili de performanţă, la fiecare activitate de 

pregătire, pe care o predă direct profesorului coordonator; 

f) realizează evaluarea periodică a copiilor şi tinerilor capabili de performanţă din grupa de excelenţă şi 

a progresului înregistrat de aceştia; 

g) întocmeşte o fişă de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelenţă pe care o predă 

profesorului coordonator al grupei   

h) predă/transmite documentele de planificare personale profesorului coordonator al grupei 

i) supraveghează elevii pe durata cursurilor; 

j) personalul didactic are obligația de a anunța directorul Centrului/profesorul coordonator în cazul 

semnalării, ivirii unor evenimente deosebite ce afectează negativ buna desfășurare a activității 

didactice sau imaginea centrului și vin în contradicție cu legislația și regulamentele în vigoare. 

Tratarea cu indiferență a unor astfel de evenimente se consideră ca nerespectare a prezentului 

regulament și se sancționează cu mustrare verbală sau scrisă. 

 

Toate tipurile de materiale de instruire realizate de cadrele didactice (documente în diferite formate, 

scheme, teste grilă, programe pe calculator, tutoriale, video etc.) vor fi încărcate pe siteul  

https://cex.isjgorj.ro/  la secțiunea disciplinei aferente pentru a putea fi accesate de elevi. 

 În cazul în care există situaţii punctuale generate de disfuncţionalităţi de comunicare între elevi şi 

cadrul didactic (ex. blocarea platformei, imposibilitatea medicală) se va asigura recuperarea cursului 

respectiv, în cele mai bune condiţii de comunicare şi colaborare între elevi și cadrul didactic. 

La finalul fiecărei ședințe, profesorul lector transmite pe adresa cexgj@gmil.com fișa de prezență. 

 Profesorul lector informează conducerea/secretariatul centrului cu privire la organizarea unor 

concursuri de specialitate, în vederea informării tuturor elevilor și aprobării/avizării acestora de către 

consiliul de administrație. 

Director, 

Prof. Nodea Gheorghe-Eugen 

 

 

https://cex.isjgorj.ro/
mailto:cexgj@gmil.com
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ANEXA 1 

 

 

 Conținutul portofoliului personal pentru profesori:  

 

- OPIS, în care se înregistrează fiecare document din dosar și pagina la care acesta se regăsește.  

- Cerere de înscriere, conform modelului afișat pe site  

- Scrisoare de intenție  

- Acte de studiu – diplome și foi matricole – (copii certificate conform cu originalul)  

- Act doveditor pentru obținerea ultimului grad didactic (copie certificată conform cu originalul)  

- Carte de identitate (copie certificată conform cu originalul)  

- Curriculum vitae (CV) format Europass datat și semnat pe fiecare pagină, care să conțină datele de 

contact valabile și utilizate (adresă poștală, e-mail, telefon). La secțiunea ”Alte competențe și 

aptitudini” se vor evidenția rezultatele profesionale specifice în domeniul educării copiilor dotați, cu 

performanțe deosebite: rezultate la olimpiade și concursuri, participarea la conferințe, simpozioane, 

publicații în reviste de specialitate recunoscute, cursuri de specialitate absolvite, cursuri în domeniul 

excelenței și pregătirea copiilor dotați și supradotați, etc.)  

- Acte doveditoare privind îndeplinirea acestor condiții specifice: copii certificate conform cu 

originalul ale actelor/ documentelor doveditoare anexate  

- Plan de activitate detaliat (2-4 ore pe săptămână) pentru perioada de pregătire (octombrie 2021 - mai 

2022) pentru grupa de excelență pentru care se optează.  

- Test de evaluare inițială și finală.  

- Fisă de evaluare  

- Declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin 

candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate.  

 

Documentele din dosar vor fi așezate în ordinea menționată mai sus. Nerespectarea acestor condiții 

atrage după sine respingerea dosarului de candidatură. 

Dosarele pot fi depuse la secretariatul CEXGJ, conform calendarului de selecție anunțat. 
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ANEXA 2 

FISĂ DE EVALUARE 

 

Numele și prenumele cadrului didactic:________________________________ 

Specialitatea postului didactic/catedrei:________________________________ 

Unitatea de învățământ: ____________________________________________ 

Nr. 

crt. 
Criterii de acordare a punctajelor 

Punctaj 

maxim 

Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

evaluare 

comisie 

1.  Studii de specialitate 
1.1 Studii universitare/postuniversitare: 

- licenţă (3 ani/4 ani) 

- masterat (1,5 ani/2 ani) 

- doctorat 

 

 

10p 

3p 

12p 

  

1.2 Cursuri de formare în domeniul excelenței/ pregătirea tinerilor 

capabili de performanțe: 

- la nivel judeţean 

- la nivel naţional 

 

 

2p / curs 

4p / curs 

  

2.  Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la concursuri de 

profil/olimpiadele şcolare, concursuri recunoscute de M.E.N. 
(adeverinţă din partea unităţii de învăţământ)* 

2.1 Faza judeţeană/regională 

- premiul I 

- premiul II 

- premiul III 

- mențiune 

 

 

 

 

5p / premiu 

4p / premiu 

3p / premiu 

2p / menţiune 

  

2.2 Faza națională 

- premiul I 

- premiul II 

- premiul III  

- mențiune 

 

10p / premiu 

8p / premiu 

6p / premiu 

4p / menţiune 

  

2.3 Faza internațională 

- premiul I 

- premiul II 

- premiul III  

- mențiune 

 

50p / premiu 

40p / premiu 

30p / premiu 

20p /menţiune 

  

3.  Pregătirea loturilor olimpice pentru concursuri / olimpiade 

internaţionale / naționale 

 

30p 
  

4.  Activităţi desfăşurate în cadrul Comisiilor Centrale 

MEN/ISJ** 
4.1 Membru al Comisiei Naţionale de specialitate 

4.2 Membru al Comisiei Centrale de Elaborare a subiectelor 

pentru Concursul/Olimpiada de specialitate - etapa judeţeană 

 

 

10p 

5p / 

participare 
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4.3 Membru al Comisiei Centrale de Elaborare a subiectelor 

pentru Concursul/Olimpiada de specialitate - etapa naţională / 

propunător de subiecte 

4.4 Participarea, în calitate de membru al Comisiei Centrale pentru 

Concursul/Olimpiada de specialitate, la evaluarea probelor 

teoretice/experimentale 

4.5 Participarea, în calitate de membru al Comisiei Judeţene pentru 

Concursul/Olimpiada de specialitate, la evaluarea probelor 

teoretice/ experimentale 

4.6 Membru în grupurile de lucru CNEE, pentru elaborarea de 

subiecte pentru examenul de bacalaureat și examene naționale 

10p / 

participare 

 

10p / 

participare 

 

5p / 

participare 

 

10p 

5.  Activităţi didactice relevante** 
5.1 Formator 

5.2 Metodist 

5.3 Profesor mentor 

5.4 Responsabil comisie metodică 

 

2p / an 

2p / an 

2p / an 

2p /an 

  

6.  Participare cu lucrare la sesiuni de comunicări 

științifice/conferinţe/congrese pe problematica disciplinei de 

specialitate sau în didactica disciplinei** 
6.1 La nivel judeţean 

6.2 La nivel naţional 

6.3 La nivel internaţional 

 

 

 

2p /participare 

2p /participare 

2p /participare 

  

Total punctaj   

 

Comisia de evaluare Nume și prenume Semnătură   Cadrul didactic evaluat 

Inspectorul şcolar 

general adjunct 

    Nume și prenume  

Inspectorul şcolar aria 

curriculară 

    De acord  cu punctajul  

Director CEXGJ       

 

 

 

 

 

 

 

*Se prezintă toate diplomele, adeverințele obținute de elevii pregătiți de cadrul didactic, dar în cazul în care 

există foarte multe astfel de diplome se punctează cele obținute în ultimii 5 ani. 

** Se punctează rezultatele, activitățile din ultimii 5 ani.     


