
 

 

                                                                                                                                                                                            

CRITERIILE DE SELECŢIE* 

 

În procesul de selecție a metodiștilor pentru anul școlar 2022-2023, se vor 

respecta, cumulativ, următoarele criterii generale (conform Adresei ME 

4700/DGMRURS/22.09.2022):  

a) studii corespunzătoare – studii superioare, corespunzătoare funcţiei 

didactice ocupate; 

b) statut profesional – titular în învățământul preuniversitar; 

c) evoluție în carieră - minimum gradul didactic II;  

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

fiecare dintre ultimii 5 ani școlari; 

e) experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii 

școlari 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022, a unor activități de tip 

metodic, certificată de conducerea unității de învățământ. 

f) recomandare din partea Consiliului profesoral al unității de 

învățământ; 

• Pentru domeniul Activităţi extraşcolare va fi luată în considerare şi 

specificată în adeverinţă, perioada corespunzătoare activităţii ca 

diriginte şi/ sau responsabil activităţi educative școlare și 

extrașcolare. 

• Pentru domeniul Proiecte educaţionale va fi luată în considerare şi 

specificată în adeverinţă, perioada corespunzătoare activităţii în calitate 

de coordonator pentru proiecte și programe. 

• Pentru disciplina Consiliere și orientare/consiliere și dezvoltare 

personală va fi luată în considerare şi specificată în adeverinţă calitatea 

de diriginte și perioada corespunzătoare acestei calități. 

✓ are recomandarea inspectorului şcolar pentru activităţi extraşcolare/ a 

inspectorului pentru proiecte educaţionale - pentru cadrele didactice care 

doresc să devină metodiști pentru activităţi extraşcolare sau pentru proiecte 

educaţionale; 

✓  Dovada absolvirii cursurilor de formare continuă din cadrul unuia dintre 

următoarele proiecte ale Ministerului Educației: Programul de Reformă a 

Educației Timpurii (PRET), Programul pentru Educație Timpurie Incluzivă 

(PETI) și proiectul Educație Incluzivă și de Calitate (ETIC) – pentru cadrele 

didactice care doresc să devină metodiști pentru educator-puericultor. 

                 
 Condiția de formare continuă privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale 

transferabile, în ultimul interval consecutiv de 5 (cinci) ani școlari de activitate didactică la catedră, 

considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, exceptând perioadele de 

suspendare a contractului individual de muncă, în condițiile legii, va fi prioritară în departajarea 

candidaților cu punctaje egale. 



 

 

*Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control nu pot desfășura activitate 

metodică, în calitate de metodiști ai inspectoratului școlar, pe durata exercitării funcției. Prin 

excepție, persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control și care au specialități 

pentru care resursa umană la nivelul județului este deficitară numeric, pot exercita atribuții de 

metodist. 


