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ANUNȚ 

PRIVIND SELECȚIA PROFESORILOR METODIȘTI, PE SPECIALITĂȚI,  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021, Sesiunea specială 

În acord cu precizările cuprinse în adresa MEC nr. 6098 din 10.09.2020, Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

anunță organizarea selecției pentru ocuparea locurilor libere și completarea corpului de metodiști, pentru anul școlar 

2020-2021. 

La concursul de selecție a profesorilor metodiști pot participa cadre didactice competente în domeniul proiectării, 

conducerii, evaluării și monitorizării actului didactic și care îndeplinesc  cumulativ, următoarele condiții: 

a) Studii: superioare, corespunzătoare funcției didactice  ocupate; 

b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar; 

c) Evoluția 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 activități didactice desfășurate în sistem blended learning sau online, în anul școlar 

2019-2020, certificată de conducerea unității de învățământ; 

Dezvoltarea profesională, certificată prin acumularea a 90 de credite profesionale transferabile în ultimii 

cinci ani, constituie un avantaj la departajarea candidaților care obțin punctaje egale. 

Activitatea de selecție și constituire a corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean se va desfășura 

după următorul grafic: 

Sesiunea specială - Selecția profesorilor metodiști 

 

Nr. Crt. Activitatea Termen 

1.  
Candidații vor depune dosarele în format electronic prin e-

mail la adresa contact@isjbihor.ro 
02.12.2020  

2.  
analiza dosarelor candidaților și afișarea pe site-ul ISJ Bihor a 

graficului programării la proba de interviu; 
03.12.2020 

3.  desfășurarea probei interviu și stabilirea punctajelor finale 04.12.2020 

4.  
comunicarea rezultatelor prin publicare pe site-ul oficial al 

ISJ Bihor, CDD Bihor și ale unităților de învățământ 
07.12.2020 

Dosarul transmis pentru înscrierea la selecție va conține documentele prevăzute în  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

din 17.09.2020 privind selecția cadrelor didactice în vederea ocupării funcției de metodist al IȘJ Bihor an școlar 2020-

2021,  la punctul 8.5, scanate într-un singur fișier în format pdf. 

Nr. 16690  Din  19-11-2020                                 

.  

16.09.2019 – 18.09.2019 

19.09.2019 -20.09.2019 

23.09.2019 - 24.09.2019 

26.09.2019 

16.09.2019 – 18.09.2019 

19.09.2019 -20.09.2019 

23.09.2019 - 24.09.2019 

26.09.2019 

16.09.2019 – 18.09.2019 

19.09.2019 -20.09.2019 

23.09.2019 - 24.09.2019 

26.09.2019 

16.09.2019 – 18.09.2019 

19.09.2019 -20.09.2019 

23.09.2019 - 24.09.2019 

26.09.2019 

16.09.2019 – 18.09.2019 

19.09.2019 -20.09.2019 

23.09.2019 - 24.09.2019 

26.09.2019 
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Interviul se va desfășura online, conform programării, link-ul pentru conectare va fi transmis, prin e-mail, de 

către inspectorul școlar pentru fiecare disciplină. 

 

Lista locurilor libere alocate pentru Sesiunea specială Anul școlar 2020 -2021 

Nr. 
Crt. 

Disciplina Limba de predare 
Numărul de  
locuri libere 

1 LIMBA ITALIANĂ ROMÂNĂ 1 

2 LIMBA SPANIOLĂ ROMÂNĂ 1 

3 LIMBA ENGLEZĂ ROMÂNĂ 2 

4 
FILOSOFIE, LOGICĂ, PSIHOLOGIE, ECONOMIE, SOCIOLOGIE, 
EDUCATIE ANTREPRENORIALĂ 

MAGHIARĂ 1 

 

 

 

  

  

  

  

 


