
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
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ANUNŢ 

Vă anexăm Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, Direcţia Generală Management 
Preuniversitar, nr. 1918/DGMP/21.08.2017, înregistrată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 
cu nr. 941/21.08.2017 şi având ca obiect selecţia cadrelor didactice în vederea ocupării, în 
anul şcolar 2017-2018, a funcţiilor de conducere vacante sau temporar vacante din 
inspectoratele şcolare. 
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V " · · . 1 · · d · · r · • ct · 1 ·r··1 · , c1 [" .. , a transnntem anexat mlllnţu pnvm . orgam.zarca ~e CC\Jel ca re or .c JC actrcc m ve crea ocuwaru, m 
1 

anul şcolar 2017-20 l 8, a fLulcţiilor de tonducere vacante sau temporar vacante din inspectoratele şcolatc, pâ1iă. 

~a ~rgani~are~ COUCU~Sului, dar num~1i tilrzi_u de sJ.l\.rşiu!l anului .ŞC(il~r, CU ~,OJi~itar~a de .a face pubJ.~ct aCttS(C 

mlorma(u pml publicarea am.mţuhu pe stte-ul Jnspectonftulm ~c.qlar,_ cltt ş1 pnn once alte mlJ l!a.cc de 

disuninare către unităţile de invăţllnulnt din judeţ/municipiul Bucureşti. : 

lllRECTOR GENERAL, 

Cor·ina MA TUN 

Diretr, 

Adrian Marius~".RBULESCU 
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Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă organizarea şclecţiei cadrelor didactice în vederea 
ocupfuii, în anul şcolar 2017-2018, până la organizarea concursului, clar nu mai târziu de 
sfârşitul anului şcolar, a unnătoarelor funcţii de conducere din inspectoratele ~ccilare: 

• 14 funcţii vacante de inspector ş~olar general din inspectoratele şcolare judeţene: Amd,' 
Brăiln, Buzău, Cam~-Scverin, G!lăruşi, Constunţa, Talomi\a, lJJ(>v, Mehcdinţi, Mureş, Olt, 1 

Sibiu,' Tulcea, V rancca; · · · . · · : 1, 

• o funcţie temporar vacantă de inspector şc<ilar general la ISJ Braşov; ! 
. ~ 12 funcţii vacante de inspector. şcol?r .gene:al adjunct din. inspectoratele şcolare 'j

1 

.Jllde(ene: Alba :1, Aradcl, Botoşam-l, bmJ-1, GlllrglU-1, l-l<\rghrta-1, Mureş-1. Olt- 2,, 
TeleonJlan-1 Tulcea- l_şj_\Lrance"'L; · . . , 1 

•2 fi.l11C\ii temporar vacante de inspector şcolar general adjw1et la lS.T Siîl<\i şi 1 

Tnspectm:atul ~eolar al MunicipiuiLLi BucLil'eşti\, . .. 

Funcţiile pot ii ocupate de cad te didactic.e care,' conform prcvedcrilot arL 260 alin. ( 1) din 
Legea eciuca1iei naţionale nr. 1/2011 eu modificările şi c.ompletftrilc ulteriomc, îndeplineşc ' 
cuniulativ următoarele condiţii: sunt titolarc în învă[~J!lfmt, au. absolvit cu diplomă de licenţfl 
studii Universitare, <lU gradul didactic [sau ti!luf Ştiinţific de doctor, SL\Ut nlCIIlbre aJ(1 corpului 
naţional de experţi în J.nttnagenwnt educaţ.ional. . . · . 

Persoanele interesate vor transmite la Cabinet Ministru, prin fax la nr. 021/312.4 7.19 
şi/sau.pi"in e-mail la cabinetG;!ledu.gov.ro, p<în~ la data de 23 nugust 2(117, o .-a 14.00 (conform 
~uwxei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitate'l personaluhll dJdactic, aprobat~ prin 
OMENCS nr. 57:~9/2016): 

• Curriculum vit~c din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la mi. 2(j() alin. 
(1) din Legea educaţiei nationale !ll'. 1/2011 cu modificiirilc şi completările ulterio<1rc; 
• Scrisoare de intcntk. · 
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