
ANUNȚ PRIVIND  SELECȚIA CADRELOR DIDACTICE ÎN 

VEDEREA CONSTITUIRII  CORPULUI DE METODIȘTI  

 AN ȘCOLAR 2021 -2022 

 

    În perioada 23.09.2021-07.10.2021 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 

organizează selecția cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de 

metodiști, pentru anul școlar 2021-2022, în acord cu precizările Adresei ME nr. 

33207/21.09.2021. 

     Selecția se va realiza în baza Procedurii operaţionale privind selecţia 

cadrelor didactice în vederea constituirii corpului de metodişti ai Inspectoratului 

Școlar Judeţean Teleorman nr. 11753/23.09.2021, aprobată în Consiliul de 

Administrație al Inspectoratului Școlar Judeţean Teleorman, conform Criteriilor 

de selecție. 

     Etapele organizării și desfășurării selecției profesorilor metodiști ai 

Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se vor derula în concordanța cu 

Calendarul de selecție. 

Depunerea dosarelor de înscriere, de către candidați 

În anul școlar 2021-2022, înscrierea candidaților se va face prin transmiterea, 

de către directorul unității de învățământ, on-line (adresa de urgență a școlii) a 

dosarelor (documente scanate într-un singur document pdf.), la adresa de e-

mail a inspectorului care coordonează disciplina/domeniul/specialitatea 

(prenume.nume@app.isjtr.ro). Opisul va fi retrimis școlii cu număr de înregistrare 

al dosarului.  

Documentele aferente pentru participarea la concursul de selecție sunt 

următoarele: 

➢ Opisul dosarului; dosarul se numerotează pe fiecare pagină, iar numărul total 

de pagini se consemnează în opis (redactat după modelul din Anexa 1); 



➢ Cererea de înscriere (redactată după modelul din Anexa nr. 2); 

➢ Adeverință cuprinzând calificativele obţinute de cadrul didactic în ultimii 5 

ani şcolari, în original, eliberată de unitatea de învăţământ (redactată după 

modelul din Anexa nr. 3); 

➢ Adeverință de vechime la catedră, în specialitate, în original, eliberată de 

unitatea de învăţământ (redactată după modelul din Anexa nr. 4); 

➢ Dovada experienței în desfășurarea de activități didactice în sistem blended 

learning sau online, în anii școlari 2019-2020 și 2021-2022, a unor activități 

de tip metodic certificată de conducerea unității de învățământ 

➢ copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de 

învăţământ de la care provine candidatul ale:  

- actelor de studii (diploma de studii, foaia matricolă, 

certificat/adeverință de absolvire a modulului pedagogic); 

-  certificatului de naștere şi, dacă este cazul, certificatului 

de căsătorie;  

- actului de titularizare într-o unitate de învăţământ 

preuniversitar;  

- adeverințelor/certificatelor/diplomelor de acordare a 

gradelor didactice/a titlului științific de doctor;  

- adeverințelor/certificatelor/diplomelor prin care candidatul 

face dovada acumulării a 90 de credite profesionale 

transferabile în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani de la 

data promovării examenului de definitivare în învățământ; 

 


