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PROGRAMUL ORAR AL ÎNSCRIERILOR 
în vederea selecţiei cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional  

de experţi în management educaţional, seria a 16-a 

 

Site-ul pentru înregistrare online este disponibil în perioada 13-19 iulie 2020 la 

adresa: http://cneme.edu.ro/inscriere/ 
 

Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma selecţiei online va fi afişată la sediul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi pe site-ul instituţiei în data de 20 iulie 

2020. 

 

Depunerea portofoliilor cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru 

constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin 

OMECTS nr. 5549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Satu Mare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie 

online, va avea loc în perioada prevăzută în Calendarul desfăşurării concursului 

de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi 

în management educaţional, seria a 16-a, calendar aprobat prin OM nr. 

4679/08.07.2020, respectiv în perioada 20-27.07. 2020, în zilele lucrătoare, între 

orele 09-14, la Compartimentul Management. 

 

Numărul de locuri scoase la concurs pentru această sesiune, în conformitate cu 

prevederile art. 19 alin. (1) din OMECTS nr. 5549/2011, este de 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.satmar.ro/
http://cneme.edu.ro/inscriere/


 INSPECTORATUL 

                               ŞCOLAR  

                               JUDEŢEAN  

                               SATU MARE        

______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Str. 1 Decembrie 1916 , Cod   440010 Satu Mare 

Tel. +40 (0)261712175,  Fax: +40 (0)261713441                                                                                                                                                                                                            

www.satmar.ro 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS 

 

 

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 în conformitate cu Art.2 din OMECTS nr.5549/06.10.2011 cu modificările şi 

completările ulterioare: 

 

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 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.  
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