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Selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate, 

la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, 

în anul şcolar 2021-2022 

 

 

Dosarul de înscriere 

 

a candidaţilor pentru selecţia în vederea ocupării funcţiei de metodist cuprinde următoarele 

documente scanate sub forma unui singur fișier PDF, în ordine, denumit astfel: DISCIPLINA la 

care candidează și NUMELE și PRENUMELE candidatului (după modelul: 

MATEMATICA_POPESCU AURA): 

a. cerere de înscriere tip pentru ocuparea funcției de profesor metodist (ANEXA 2); 

b. copie după actele de studii, certificată „conform cu originalul” de către conducerea 

unității de învățământ de la care provine candidatul; 

c. adeverință tip eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă (ANEXA 3): 

• statutul profesional de titular; 

• gradul didactic; 

• data la care a obținut definitivarea în învățământ; 

• calificativul obținut în ultimii 5 ani școlari; 

• numărul de credite profesionale transferabile în ultimul interval consecutiv 

de 5 ani școlari de activitate didactică, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învățământ;  

• experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii 

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

d. copie atestat alternativa educațională Step by Step, după caz (învățământ primar și 

preșcolar); 

e. adeverință de predare la clase cu funcționare în regim simultan, după caz 

(învățământ primar); 

f. adeverință care face dovada calității de diriginte, după caz (Consiliere și orientare); 

g. proiectul unei secvențe didactice relevante pentru relația:  

competență generală – competență specifică – activitate de învățare – conținut – 

evaluare, în acord cu noile programe școlare (ca format, se poate utiliza modelul 

propus de Reperele metodologice pentru gimnaziu / clasa a IX-a, la disciplinele 

unde aceste ghiduri există) – model în anexa 5; 
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Selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării funcţiei de metodist în specialitate, 

la nivelul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, 

în anul şcolar 2021-2022 

 

 

 

Dosarul de reconfirmare 

 

a candidaţilor pentru selecţia în vederea ocupării funcţiei de metodist cuprinde următoarele 

documente scanate sub forma unui singur fișier PDF, în ordine, denumit astfel: DISCIPLINA la 

care candidează și NUMELE și PRENUMELE candidatului (după modelul: 

MATEMATICA_POPESCU AURA): 

a. cerere de reconfirmare tip pentru ocuparea funcției de profesor metodist (ANEXA 2); 

b. adeverință tip eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă (ANEXA 3): 

• statutul profesional de titular; 

• gradul didactic; 

• data la care a obținut definitivarea în învățământ; 

• calificativul obținut în ultimii 5 ani școlari; 

• numărul de credite profesionale transferabile în ultimul interval consecutiv 

de 5 ani școlari de activitate didactică, considerat de la data promovării 

examenului de definitivare în învățământ;  

• experiență în desfășurarea în sistem blended learning sau online, în anii 

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

c. fișa de autoevaluare/evaluare a metodistului pe anul școlar 2020-2021 – ANEXA 4; 

d. adeverință care face dovada calității de diriginte, după caz (Consiliere și orientare); 

e. proiectul unei secvențe didactice relevante pentru relația:  

competență generală – competență specifică – activitate de învățare – conținut – 

evaluare, în acord cu noile programe școlare (ca format, se poate utiliza modelul 

propus de Reperele metodologice pentru gimnaziu / clasa a IX-a, la disciplinele 

unde aceste ghiduri există) – model în anexa 5; 


