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Nr 11683/28.09.2021 

 

APEL PENTRU SELECȚIA PROFESORILOR METODIȘTI LA NIVELUL 

INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI,  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022  

 

Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani anunță organizarea selecției cadrelor didactice în 

vederea ocupării funcției de metodist pentru anul școlar 2021 – 2022. 

Selecția se organizează în baza notei Ministerului Educației Naționale 39014/21.09.2017 și a 

adresei Ministerului Educației 33207/21.07.2021. 

Pentru participarea a concursul de selecție a profesorilor metodiști, cadrele didactice trebuie să 

respecte cumulativ următoarele criterii: 

a. Are studii superioare: corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

b. Statut profesional: este titular în învățământul preuniversitar; 

c. Evoluție în carieră: minim gradul didactic II în învățământ; 

d. Calitatea activității didactice: calificativul anual foarte bine obținut în ultimii 5 ani 

școlari; 

e. Experiență în activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online, în anii 

școlari 2019-2020 și 2020-2021, certificată de conducerea unității de învățământ. 

Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 credite transferabile în ultimii 5 ani, 

constituie un avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale. 

ETAPELE CONCURSULUI DE SELECȚIE A PROFESORILOR METODIȘTI PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 SUNT: 

1. Etapa I: Validarea profesorilor metodiști din anul școlar 2020 – 2021 și care îndeplinesc 

criteriile specificate în adresa M.Ed. 33207/21.07.2021 și doresc reconfirmarea pe funcția de 

profesor metodist pentru anul școlar 2021 – 2022 prin acord scris. 

Cadrele didactice care au fost metodiste în anul școlar 2020-2021 vor încărca pe următorul link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-

SF8rtTbErjVhbX6S9r7tSmNbuKzPUn4LtPixEyJrlAW-5A/viewform, în termenul prevăzut în 

procedura operațională privind selecția cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de 

metodist la nivelul I.S.J. Botoșani (29.09 – 30.09.2021, ora 16) aprobată în ședința Consiliului 

de Administrație al I.S.J. Botoșani din data de 27.09.2021, un dosar care să conțină următoarele 

documente: 

- Acord de continuitate a activității de metodist al I.Ș.J.  Botoșani pentru anul școlar 2021-

2022 (anexa 5*) 

- Adeverință/ certificat de obținere a definitivatului în învățământ  (pentru stabilirea 

tranșelor de 5 ani în vederea calculării/ acumulării a minimum 90 de credite profesionale 

transferabile), copie conform cu originalul; 

- Certificat al ultimului grad didactic obținut – doar dacă există modificări față de anul 

școlar 2020-2021, copie conform cu originalul; 
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- Adeverință calificativ obținut în anul școlar 2020-2021, copie conform cu originalul; 

- Adeverință emisă de unitatea de învățământ la care este titular candidatul prin care se 

certifică experiența în activități desfășurate în sistem blended learning sau online, în anii 

școlari 2019-2020 și 2020-2021; 

- Adeverință emisă de unitatea de învățământ în care candidatul își desfășoară activitatea 

din care să reiasă faptul că în ultimii 3 ani școlari încheiați persoana în cauză a desfășurat 

activități de predare în specialitatea disciplinei în care este profesor metodist; 

- Dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; 

- Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor depuse (anexa 8*) 

! Cadrele didactice metodiste pentru consiliere și orientare/ consiliere și dezvoltare personale vor 

depune la dosar și adeverință privind calitatea de diriginte în anul școlar 2020-2021. 

!! Profesorii metodiști, încadrați prin concurs la CCD Botoșani, profesorii îndrumători și 

profesorii coordonatori de practică pedagogică la Liceul Pedagogic Nicolae Iorga, Botoșani, 

sunt membri de drept ai Corpului de metodiști ai ISJ Botoșani, la disciplina/ în domeniul de 

studiu care corespunde specializării înscrise pe diploma/ diplomele de studii. 

* anexele la care se face referire sunt parte a procedurii operaționale privind selecția cadrelor 

didactice în vederea ocupării funcției de metodist la nivelul I.S.J. Botoșani 

Afișarea rezultatelor etapei I de selecție a numărului de locuri rămase neocupate pentru etapa a 

II-a de selecție, pentru funcția de profesor metodist, va avea loc în data de 01.10.2021. 

2. Etapa a II-a: Ocuparea locurilor rămase libere după finalizarea etapei I privind validarea 

profesorilor metodiști din anul școlar 2021 – 2022.  

Depunerea, în data de 04.10.2021, dosarului de înscriere pe suport hârtie la registratura ISJ 

Botoșani sau scanat pe linkul  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUgWloCy_cugHK0uhj88wLyoz2gSpebsHfQy_rj

KVkV6RYQQ/viewform, și care va conține următoarele documente: 

• Opisul dosarului, pe care se va consemna numărul total de file – 2 exemplare; 

• Cerere de înscriere (anexa 6*) 

• Copii certificate cf cu originalul de către conducerea unității de învățământ de la care 

provine candidatul ale actelor de studii și ale adeverințelor/ certificatelor/ diplomelor de 

acordare a gradelor didactice/ a titlului științific de doctor**; 

• Copie decizie de titularizare în învățământul preuniversitar certificată cf cu originalul de 

către conducerea unității de învățământ**; 

• Copie/ copii cf cu originalul adeverință/ adeverințe cu calificativele obținute în ultimii 5 

ani școlari încheiați**; 

• Adeverință emisă de unitatea de învățământ la care este titular candidatul prin care se 

certifică experiența în activități desfășurate în sistem blended learning sau online, în anii 

școlari 2019-2020 și 2020-2021**; 

• Dovada acumulării a 90 credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani (copii cf cu 

originalul)**; 

• Adeverință emisă de unitatea de învățământ în care candidatul își desfășoară activitatea 

din care să reiasă faptul că în ultimii 3 ani școlari încheiați persoana în cauză a desfășurat 

activități de predare în specialitatea disciplinei în care este profesor metodist**; 

• Fișa de (auto)evaluare (anexa 4*); 
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• Curriculum vitae (anexa 7* – Europass), susținut cu documente doveditoare anexate care 

dovedesc întreaga activitate profesională și justifică punctajele din fișa de (auto)evaluare/ 

anexa 4*. 

• Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor depuse (anexa 8*) 

• * anexele la care se face referire sunt parte a procedurii operaționale privind selecția 

cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist la nivelul I.S.J. Botoșani 

** în cazul candidaților care depun dosarele online, se scanează color adeverințele și certificatele 

originale, nu copii cf cu originalul ale acestora. 

Locurile disponibile la nivelul fiecărei discipline pentru care se organizează selecție vor fi 

ocupate de către candidații participanți la etapa a II-a a concursului de selecție a profesorilor 

metodiști, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor, cu condiția acumulării a minim 50 puncte la evaluarea dosarului. 

Desfășurarea etapei de evaluare a CV-ului va avea loc în data de 06.10.2021 iar afișarea 

rezultatelor pe data de 06.10.2021. 

Contestațiile privind etapa de evaluare a CV-urilor pot fi depuse la registratura ISJ Botoșani în 

data de  07.10.2021. 

Validarea în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a listei finale 

a metodiștilor, afișarea rezultatelor selecției pe discipline și emiterea deciziei privind corpul de 

metodiști al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, an școlar 2021-2022, se va desfășura în 

data de 08.10.2021. 

 

Inspector Școlar General,      

prof. dr. Ada Alexandrina MACOVEI      

 

Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan Gheorghe SURUCIUC 

 

 

Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 

prof. Paula Mihaela STOLERU 

 

 


