
 

                                                                                                                                                                                        
Nr. 11226/03.10.2016 
 

CALENDARUL DE  SELECŢIE A PROFESORILOR METODIŞTI 
 

ETAPELE ORGANIZĂRII  ŞI DESFĂŞURĂRII SELECŢIEI PROFESORILOR 
METODIŞTI AI INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN: 

 
1. Afişarea la avizierul instituţiei şi publicarea pe site–ul web al IŞJ Teleorman, www.isjtr.ro, a 
informaţiilor privind desfăşurarea selecţiei  profesorilor metodişti.                                                                                  

                                                                                                         Termen: 03.10.2016 
 

ETAPA I  
 
2. Depunerea la secretariatul IŞJ Teleorman a acordului de continuare a activităţii de către 
profesorii metodişti care doresc continuarea activităţii în anul şcolar 2016-2017, în cazul îndeplinirii 
condiţiilor deţinerii funcţiei de profesor metodist conform prezentei proceduri și a dovezilor privind 
acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 5 ani. 
                                          

                                                                                                                Perioada: 04-05.10.2016    
3. Primirea şi înregistrarea listei profesorilor metodişti încadraţi prin concurs la CCD Teleorman, în 
vederea cuprinderii acestora în corpul de metodişti ai IŞJ Teleorman. 

                                                                                                          Perioada: 04-05.10.2016    
 
4. Validarea, pe discipline de studiu, a profesorilor metodişti din anul şcolar 2015-2016, care vor 
continua activitatea în anul şcolar 2016-2017. 

                                                                                                                Termen: 07.10.2016 
 

ETAPA A II-A  
5. Afişarea la avizierul instituţiei şi publicarea pe site–ul web al IŞJ Teleorman, www.isjtr.ro, a 
numărului de locuri rămase neocupate, în urma etapei I de selecţie,  pentru funcţia de profesor 
metodist.  

                 Termen: 07.10.2016 
 
6. Depunerea dosarelor  de candidatură pentru funcţia de profesor metodist la secretariatul IŞJ 
Teleorman.                                                                                                                           
                Perioada: 08.10.2016 (9.00-11.00)  
                                                                                                                        10.10.2016 (9.00-16.00)     

  
7. Desfăşurarea etapelor de evaluare a CV – ului şi a scrisorii de intenție depuse de candidați, în 
cadrul comisiei de  organizare şi desfăşurare a selecţiei pentru funcţia de profesor metodist.                                                                                                            

                           Perioada: 11-12.10.2016 
 
8. Afişarea rezultatelor selecţiei profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman.                                                                                                                   

          Termen: 13.10.2016 
             (până la ora 1200)  

 
9. Depunerea contestaţiilor la secretariatul IŞJ Teleorman. 

     Termen: 13.10.2016 

INSPECTORATUL ŞCOLAR 
JUDEȚEAN TELEORMAN 

http://www.isjcj.ro/
http://www.isjcj.ro/
http://www.isjtr.ro/
http://www.isjtr.ro/


   (între orele  1300 -1500) 
 

10. Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind selecţiei  
profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman. 

Termen: 14.10.2016    
              

11. Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman.                                                                                                                    
      Termen: 17.10.2016 

 
 12. Numirea prin decizie a inspectorului şcolar general, a cadrelor didactice validate în urma 
derulării procedurii de selecţie a profesorilor metodişti ai IŞJ Teleorman.                                                                                     

                                                                                                                     Termen: 17.10.2016                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                    
 
 
 

 


