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ANUNȚ  

Selecție cadre dodactice în vederea ocupării funcțiilor 

de conducere din inspectoratele școlare 
 

Ministerul Educaţiei Naționale anunță organizarea selecției cadrelor didactice în vederea ocupării, 

în anul școlar 2017-2018, până la organizarea concursului dar nu mai târziu de sfârșitul anului 

școlar, a următoarelor funcții de conducere din inspectoratele școlare: 

 14 funcții vacante de inspector școlar general din inspectoratele școlare județene ARAD, 

BRĂILA, BUZĂU, CARAȘ-SEVERIN, CĂLĂRAȘI, CONSTANȚA, IALOMIȚA, 

ILFOV, MEHEDINȚI, MUREȘ, OLT, SIBIU, TULCEA, VRANCEA 

 1 funcție temporar vacantă de inspector școlar general la ISJ BRAȘOV 

 12 funcții vacante de inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare județene 

ALBA (1), ARAD (1), BOTOȘANI (1), GORJ (1), GIURGIU (1), HARGHITA (1), 

MUREȘ (1), OLT (2), TELEORMAN (1), TULCEA (1), VRANCEA (1) 

 2 funcții temporar vacante de inspector școlar general adjunct la ISJ SĂLAJ și Inspectoratul 

Școlar al Municipiului BUCUREȘTI 

Funcțiile pot fi ocupate de cadre didactice care, conform prevederilor art. 260 alin. (1) din Legea nr. 

1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

 sunt titulare în învățământ 

 au absolvit cu diplomă de licență studii universitare 

 au gradul didactic I sau titlul științific de doctor 

 sunt membre ale corpului național de experți în management educațional 

. 

Persoanele interesate vor transmite la Cabinet Ministru, prin fax la nr. 0213124719 și/sau prin e-

mail la adresa cabinet@edu.gov.ro, până la data de 23 august 2017, ora 14.00 (conform anexei nr. 

19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic, aprobată prin OMENCS nr. 

5739/2016) următoarele: 

 curriculum vitae din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 260 alin. (1) din 

Legea nr. 1/2011 Legea Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare 

 scrisoare de intenție  


