
 

 

Pentru anul şcolar 2021-2022, selecţia cadrelor didactice care vor face parte din corpul de 

metodişti ai ISJ se va realiza în urma parcurgerii următoarelor etape: 

 23 septembrie 2021 – publicarea procedurii de selecție pe site-urile Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Tulcea și Casei Corpului Didactic Tulcea 

 24 – 30 septembrie 2021 - depunerea portofoliului la Secretariatul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Tulcea;  

 01- 07 octombrie 2021 - evaluarea portofoliilor conform criteriilor de selecţie, de către fiecare 

inspector școlar și membrii consiliului consultativ și elaborarea de către fiecare inspector școlar a 

tabelului și a raportului argumentat cuprinzând nominalizările pentru funcţia de metodist al ISJ 

conform Anexei 3 şi înaintarea acestuia către inspectorul școlar pentru dezvoltarea resursei umane;    

 

 08 octombrie 2021 - analiza propunerilor şi aprobarea în C.A. al ISJ a componenţei corpului de 

metodişti ai ISJ și a delegației cu număr de înregistrare unic; 

 

 08 octombrie 2021 – afișarea rezultatului selecției profesorilor metodiști la avizierul ISJ, 

precum și prin publicare pe site-ul oficial al ISJ, transmiterea deciziei inspectorului școlar general 

privind profesorii selectați în corpul profesorilor metodişti de către inspectorul școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane către directorul CCD Tulcea;  

 

 10 octombrie 2021 – transmiterea către ME a deciziei inspectorului școlar general privind 

numirea profesorilor selectați în corpul de metodiști, însoțită de un raport succint privind procesul 

de selecție, în format electronic scanat, certificat prin semnătura inspectorului școlar general, către 

Direcția Formare Continuă din cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, pe adresa de e-

mail: cristina.dascalu@edu.gov.ro.  

 octombrie 2020 – participarea noilor metodiști selectați la un program de formare de minim 16 

ore, furnizat de CCD Tulcea și avizat de MEC. 
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