Inspectoratul Şcolar Judeţean
Dâmboviţa
Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa
Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;
E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro

CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE LA
CONCURSUL DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU
CONSTITUIREA CORPULUI NAȚIONAL DE EXPERȚI ÎN MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL, SERIA a 14-a

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 științific 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 de îndrumare şi
control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor
în management educaţional.
PRECIZĂRI

 Adresa
oficială
a
site-ului
pe
care
se
fac
înscrieri:
http://cneme.edu.ro/inscriere/.
 Lista cuprinzând candidații admiși în etapa de selecție online se va afișa la
avizierul de la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și pe site-ul
propriu.
 Conform notei MEN nr. 30254/11.04.2019, pentru aplicarea prevederilor art.
2 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la
nivelul administrației publice centrale, în toate metodologiile, regulamentele
precum și alte acte cu caracter normativ, emise de către MEN, aflate în
vigoare, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate după documente
la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu
originalul de către funcționarul competent.
În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în
scopul furnizării serviciului public, instituția sau organul de specialitate al
administrației publice centrale este obligată/obligat să o accepte.

