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Criterii generale pentru înscrierea la concursul  

de constituire a corpului de metodiști al ISJ GORJ 

 

 
Pentru a avea calitatea de profesor metodist, respectiv pentru participarea la concursul de selecție 

a profesorilor metodiști, cadrele didactice trebuie să respecte, cumulativ, următoarele criterii 

generale/specifice (conform Adresei MEC nr. 6098/DGIP/10.09.2020  înregistrată la ISJ Gorj cu nr. 

16978 din data de15.09.2020). 
 

a) studii corespunzătoare - studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b) statut profesional - titulare în învăţământul preuniversitar; 
c) evoluție în carieră - minimum gradul didactic II; 

d) calitatea activității didactice - calificativul  profesional anual Foarte bine, obținut în fiecare dintre 

ultimii 5 ani; dovada că nu a fost sancţionat în ultimul an şcolar; 
e) experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online, în anul școlar 

2019-2020, certificată de conducerea unității de învățământ 

f) calitatea de diriginte – pentru disciplina consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare personală.  

 Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 
5 ani, calculați de la obținerea definitivării în învățământ.     

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a profesorilor metodiști ai ISJ GORJ în anul 

școlar 2020 - 2021 

 

1 Depunerea dosarelor în vederea participării 

cadrelor didactice la selecția pentru constituirea 

corpului de metodiști al IȘJ GORJ, în format 

electronic, cu documente care să dovedească 

îndeplinirea criteriilor generale, pe adresa de e-

mail a inspectorului școlar de specialitate. 

 

Perioada: 21 - 22 septembrie 2020  

2 Evaluarea dosarelor și afișarea     rezultatelor, 

ADMIS/RESPINS pe site –ul IȘJ Gorj     
              Termen: 23 septembrie 2020 

                             

   3.   Susținerea interviului online la fiecare 

disciplină/specialitate 

              Termen: 24 – 25 septembrie 2020        

4 Afișarea rezultatelor finale  Afișarea rezultatelor finale. 

              Termen: 28 septembrie 2020 

5 Validarea listei finale în CA al ISJ Gorj și 

afișarea listei finale cu profesorii metodiști pe 

discipline, pentru anul 2020 -2021 

 Inspectorul școlar pentru dezvoltarea 

resurselor umane supune aprobării C.A. al 

ISJ Gorj, listele cuprinzând cadrele didactice 
selectate în corpul de metodiști al ISJ Gorj. 

https://www.edu.ro/
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Termen:28 septembrie 2020 

 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ/BIBLIOGRAFIE pentru interviul online 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011; 
2. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5561/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 
3. Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5547/2011; 

 

https://www.edu.ro/

