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CABINET MINISTRU 

ORPIN 

privin aprobarea Calendarului desfa~urarli concursulul de seleqi . 
pentr constituirea corpului national de experti fn management ed 

Tn baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educatiei natl 
modificar le ~i campletarile ulterioare, I 

T conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, 
lui nr. 5.549/2011 pentru aprabarea Metadologiei pr 
ea concursului de seled;ie a cadrelar didactice pentru 

national e experti in management educational, cu madifidirile ~i cam . 

T baza Hotararii de Guvern nr. 185/2013 privind organi · 
Minister ui Educatiei Nationale, cu modificarile ~i completarile u!teria 

Ministrul Educatlei Nationale 
emite prezentul ordin: 

A .1. Se aproba Calendarul desfa~urarii cancursului de sele. · 
pentru nstituirea corpului national de experti In management 
prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 

A t.2. Directia Genera!a Management, Resurse Umane ~i 

Directia lnfarmatizare, Pezvoltarea lnfrastructurii $ca!are ~i Uni 
Educalie Na~ionale ~i inspectoratele ~colare due la fndeplinire preved .1 

A .3. Prezentul a rd in se publidl In Monitorul Oficial al Rorn1lni · 

Bucure~ i 

#3752 P.002 1 C<16 
i 

I MIN!ST tUL 
EDUC IEI 

I NATR); ~LE 

cetarii, tineretu 
d organizarea 
stituirea corp 
rile ulterioare, [ 

a §i fund;iona r 

a cadrelor di tice 
ational, seria 6-a, 

.a $colara Nar ala, 
itare din Min erul 



Anexa la OMEN nr. 3366/29.04.2014 

Calendarul desfa~urclrii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului 

national de experti in management educaiional 

10 iunie 2014 

10 -18 iunie 2014 

18 iunie 2014 

19-20 iunie 2014 

23 iunie 2014 

24-26 iunie 2014 

27 iunie 2014 

27 iunie 2014 

30 iunie - 4 iulie 2014 

7-8 iulie 2014 

8 iulie 2014 

9-10 iulie 2014 

11 iulie 2014 

Afi!jarea programului orar al inscrierilor, a nr. de locuri scoase la concurs !ii 
a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratului !jcolar !ji pe site-ul 
propriu 

Completarea foqnularului de selectie on line, in aplicatia informatica 

Afi!jarea listelor lcuprinzi3.nd candidatii admi!ji in aceasta etapa, in urma 
introducerii informatiilor in formularul de selectie online. 

Depunerea portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din 
Metodologia privind organizarea !ji desfi3!jurarea concursului de selectie a 
cadrelor didactic€ pentru constituirea corpului national de experti i'n 
management educational aprobatii prin OMECTS nr. 5549/2011, cu 
modificfi.rile $i comp\etarile ulterioare, la inspectoratul §COiar, de catre 
candida\ii declara\i admi1i dupii etapa de selec\ie online, conform 
programului afi$~t 

lnspectoratele icolare transmit la MEN lista candida\ilor declara\i admi1i 
dupa etapa de selectie online, care la data i'nscrierii la selectie ocupa o 
functie de conducere sau de i'ndrumare $i control din inspectoratul $COiar, 
precum $i dosarele acestora. 
Evaluarea portofoliilor candidatilor de c8tre comisiile de evaluare 
constituite la nivelul inspectoratului $Colar, respectiv la nivelUI MEN 

Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al 
inspectoratului §Colar §i afi§area rezultatelor evalui3rii, in ordinea 
descrescfitoare a. punctajelor 

Transmiterea cfitre inspectoratele $Colare a rezultatelor selectiei f8cute 
de comisia de evaluare constituita la nivelul MEN, in vederea afi$8rii 
acestora la sediul inspectoratului $Colar 

Oepunerea cont~statiilor la inspectoratul $Colar, respectiv la MEN. 

Solutionarea contestatiilor 

Transmiterea de catre MEN a rezultatelor contestatiilor la inspectoratul 
icolar 

intocmirea, de i cfi.tre inspectoratele §C01are, a listelor cuprinzand 
candidatii promovati §i i'naintarea acestor liste la Ministerul Educatiei 
Na\ionale. 

Emiterea ordinului de ministru privind inscrierea cadrelor didactice 
declarate promovate in Registrul national al expertilor in management 
educa\ional 


