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ANUNŢ – seria a 14-a, 2019, CORPUL NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN

MANAGEMET EDUCAŢIONAL 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU SELECŢIA CADRELOR 

DIDACTICE PENTRU CONSTITUIREA CORPULUI NAŢIONAL DE EXPERŢI ÎN 

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

Extras din Anexa 1 la OMECTS nr. 5549/2011 şi completările ulterioare Ordin nr. 

4838/27.07.2012  

Art.2 

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional 

de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe
acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;

c) a obţinut calificativul „foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în
anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau îndrumare şi control în
învăţământ prin hotărâre judecătorească şi definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în

management educaţional.

NUMĂRUL LOCURILOR SCOASE LA CONCURS 

ISJ Sălaj, în conformitate cu art.19, alin (1) din metodologia invocată, „... poate 

scoate anual la concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului 

naţional de experţi în management educaţional un număr de cel mult 5% din totalul 

posturilor didactice existente în judeţul pentru care se organizează concursul”, scoate la 

concurs pentru seria a 14-a 74 de locuri. 



_________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMUL ORAR AL ÎNSCRIERILOR (depunerea portofoliilor) 

23 aprilie 2019-7 mai  2019, ISJ Sălaj, Zalău, str. Unirii, nr. 2, et. II – la secretariat în 

intervalul

10:00 – 14:00 
Listele cuprinzând candidaţii admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de 

selecţie online vor fi afişate în 23 APRILIE  2019 în holul de la parter al clădirii ISJ Sălaj.

Inspector scolar general,  Comisia   județeană 

      Președinte, 

 prof. Maria POP   Inspector școlar general adjunct, 
 prof. Mioara Gudea 




