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CRITERIILE DE SELECŢIE 
 

Persoanele care participă la selecția pentru constituirea corpului de profesori metodişti ai 

Inspectoratului Şcolar Judeţean, cadre didactice,  trebuie să respecte, cumulativ, următoarele criterii 

(conform Adreselor MEN nr. 39014/21.09.2017 și 37415/11.09.2019):  

 studii corespunzătoare – studii superioare, corespunzătoare funcţiei didactice ocupate; 

 statut profesional – titular în învățământul preuniversitar; 

 evoluție în carieră - cel puţin gradul didactic II în învăţământ;  

 dezvoltare profesională - certificarea acumulării a 90 de credite profesionale 

transferabile în ultimul ciclu complet1 de 5 (cinci) ani de la data promovării 

examenului de definitivare în învățământ2; 

 calitatea activității didactice - calificativul profesional anual „foarte bine” în ultimii 5 

ani; 

 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 profesională 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. 

                                                                                        
          Persoanele care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control la nivelul inspectoratelor 

școlare nu pot fi metodiști ai inspectoratului școlari. 

          În conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul de ministru nr. 4865/2011, privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului 

                                                            
1  Fiecare tranșă de câte 5 (cinci) ani, calculată de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, se 
prelungește, după caz, cu anii în care cadrul didactic a avut, în perioada respectivă, contractul de muncă suspendat 
pentru concediul de creștere și îngrijire a copilului. 
2  Condiția participării periodice la programe de perfecționare și implicit acumularea a 90 de credite profesionale 
transferabile, se consideră integral îndeplinită pentru personalul didactic care a obținut, în intervalul respectiv, gradul 
didactic II sau gradul didactic I, chiar și în cazul în care cadrul didactic nu a parcurs procedura pentru echivalarea în 
credite profesionale transferabile a gradelor didactice, precizată la art. 12-13 din Metodologia privind sistemul de 
acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011. 



 

de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a 

personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele 

corpului didactic, directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal pot participa la procesul 

de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar. Aceleași prevederi sunt valabile și pentru directorii 

unităților de învățământ preuniversitar care au specialități pentru care resursa umană la nivelul 

inspectoratului școlar este deficitară. 

 
 
 


