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Nr. ………………………………… 

AVIZAT, 
Inspector Școlar General, 

Curriculum și Inspecţie Școlară 
Prof. Gabriela SCUTARU 

 

INVENTARUL FUNCȚIILOR SENSIBILE  
ÎN CADRUL ISJ SUCEAVA 

DOMENIUL CURRICULUM ŞI INSPECŢIE ŞCOLARĂ 
 
 În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava – domeniul funcţional Curriculum şi 
Inspecţie Şcolară există câteva funcţii sensibile concretizate în apartenenţa la comisiile obligatorii 
a fi constituite (conform legii) pentru buna organizare a unor examene/ licitaţii, care concentrate ar 
putea fi reliefate astfel: 
 

Nr. 
crt. Postul/ Apartenenţa la una din comisiile/ activităţile 

1  
Evaluarea activităţii instituţiilor de educaţie/ a cadrelor didactice în urma inspecţiilor 

şcolare şi a obiectivelor stabilite la nivelul ISJ 

2  
Comisia de înscriere şi evaluare a portofoliilor de selecţie a cadrelor didactice pentru 

constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional 

3  Acordarea de premii 

4  Comisia judeţeană de acordare a gradaţiilor de merit 

5  
Comisia pentru evaluarea cadrelor didactice ce doresc să facă parte din Corpul 

Profesorilor Mentori 

6  
Comisiile pentru evaluarea cadrelor didactice care doresc să dobândească calitatea de 

metodist al ISJ 

7  Comisiile pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat 

8  Comisiile pentru organizarea examenului naţional de evaluare naţională 

9  Comisiile pentru organizarea examenelor de obţinere a competenţelor profesionale 

10  Comisiile pentru organizarea concursurilor şi competiţiilor şcolare 

11  Comisia pentru organizarea examenului naţional de definitivare în învăţământ 

12  
Comisia pentru organizarea concursului naţional de ocupare a posturilor/ catedrelor din 

învăţământ 
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13  
Comisiile din unităţile şcolare pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor/ 

catedrelor apărute în timpul anului şcolar 

14  

Calitatea de inspector şcolar / metodist al ISJ prin inspecţia / asistenţele la lecţie efectuate 

în vederea acordării dreptului de a participa la examenele privind obţinerea gradelor 

didactice a celor inspectaţi şi prin inspecţiile efectuate la comanda ISJ 

 
Întocmit, 

Comisia de Monitorizare, Coordonare și Îndrumare Metodologică a SCIM  
 

Inspector şcolar general adjunct, 
prof. Gabriela SCUTARU 

 
 

Președintele Comisiei de Monitorizare, 
Coordonare și Îndrumare Metodologică a 

SCIM  
Inspector școlar pentru geografie 

Prof. dr. Bogdan NISTOR 
 


