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ANUNȚ 

 

Având in vedere Nota  M.E.N. nr.39014/21.09.2017, respectiv Nota MEN 

nr.37415/11.09.2019, Inspectoratul Scolar al Judetului Giurgiu, va realiza selecţia profesorilor 

metodişti pentru locurile vacante  în anul scolar 2019-2020, în conformitate cu procedura 

8936/16.09.2019 privind selecţia cadrelor didactice metodiste la nivelul I.Ş.J. Giurgiu. 

 

Calendarul selecţiei profesorilor metodişti la nivelul IȘJ Giurgiu 

pentru locurile vacante  in anul scolar 2019-2020 
 

1. Afişarea pe site–ul web www.isjgiurgiu..ro a informaţiilor privind desfășurarea selecției profesorilor 

metodiști și a numărului de locuri disponibile pentru fiecare disciplină pentru anul școlar 2019 – 2020. 

            Termen: 20.09.2018  

 

2. Depunerea dosarelor în vederea selecției pentru funcţia de profesor metodist la scretariatul ISJ Giurgiu 

(în atenția inspectorului pentru specialitate);                      

                                                                                         Perioada: 23.09.2019 - 27.09.2018    

3. Desfășurarea selecţiei metodiştilor.  

Perioada: 30.092019 - 04.10.2018  

4. Afișarea rezultatelor finale;                                                                                                                      

  Termen: 09.10.2018  

 

 

Locurile vacante de profesor metodist la nivelul ISJ Giurgiu 

pentru anul școlar 2019 – 2020 

 
Nr. 

crt 

Disciplina Număr 

locuri 

Observații  

1 Socio-umane 1  

2 Învățământ preșcolar 8  7 locuri zona sud 

1 loc zona nord 

3 Religie 1  1 loc zona nord 

4 Consiliere și orientare 1  1 loc zona sud 

5 Limba Română 2  2 locuri zona sud 
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6 Educație Fizică 2  

7 Mecanică  1  

8 Electromecanică/Electronica și 

automatizări 

1  

9 Educație tehnologică 1  

10 Agricultură 1  

11 Chimie  1  

12 Matematică 1  

13 Informatică 1  

14 Limba Franceză 2   1 loc zona sud Giurgiu – 1 an pe 

durata detașării în interesul 

învățământului a titularului 

1 loc zona nord Bolintin Vale 

15 Limba Engleză 1 1 loc zona nord Mihăilești – 1 an 

pe durata detașării în interesul 

învățământului a titularului 

 

La selecţia pentru ocuparea funcţiei de metodist poate participa personalul didactic care 

îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii:  

a) a absolvit  o institutie de învatamânt superior de lunga durata în specialitate; 

b) este titular în învăţământul preuniversitar, are cel putin  gradul didactic II şi o vechime la catedră, în 

specialitate, de cel putin cinci  ani; 

c) a obtinut  calificativul  “foarte bine”  şi nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani; 

d) are apreciere/recomandare din partea inspectorului de specialitate ; 

e) face dovada acumulării a 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani; 

Selecţia metodiştilor pentru diciplina consiliere şi orientare/consiliere şi dezvoltare personală se face din 

rândul cadrelor didactice care îndeplinesc criteriile a)-e) şi  care au calitatea de diriginte. 

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

pot fi și metodiști ai inspectoratului școlar. 
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Directorii grădinițelor cu program prelungit pot participa la procesul de selecție a metodiștilor 

inspectoratului școlar. Aceleași prevederi sunt valabile și pentru directorii unităților de învățământ care au 

specialități pentru care resursa umană la nivelul inspectoratului școlar este deficitară. 
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