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Catre 

Unitatile de invatamant preuniversitar 
111 <tle11fia doam11ei/do1111111/11i director �i cadre/or didactice 

Avand 'in vedere prevederile art. 4 din Metodologia privind organizarea �·i de�fa�·urarea 

co11curs11/ui de se/ec{ie a cadre/or didactice pentru constituirea corpului national de experfi in management 

ed11ca/io11al. aprobata prin Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului �i Sportului nr. 5549 din 

06.10.2011, cu modificarile �i completarile ulterioare, 'in baza Ordinului Ministerului Educatiei Cercetarii 

Tineretului �i Sportului nr. 4838 din 27.07.2012, cu modificarile �i completarile ulterioare, 'in baza Ordinului 

Ministrului Educatiei �i Cercetarii nr. 4679 din 08.07.2020 privind aprobarea Calendarului desfli�·w·arii 

concursului de selec{ie a cadre/or didactice pentru constituirea corpului nafiona/ de exper{i in management 

educa/ional, seria a 16-a �i conform instructiunilor din adresa Ministerului Educatiei �i Cercetarii 

nr.31911/10.07.2020, 'inregistrata la 1.$.J.Mure� cu nr. 557/13.07.2020, conducerea Inspectoratului $colar 

Judetean Mure� va aduce la cuno�tinta urmatoarele: 

calendarul desfi'i�urarii concursului, A11exii la prezenta adresf'i; 

conditiile de inscriere la concurs, conform art. 2 din Metodologia privind organizarea :fi 

de5jci.>·w·area concursu/ui de selectie a cadre/or didactice pentru constituirea corpului national de 

experti in 111anage111ent educafional: 

► dovada acumularii a 60 de credite transferabile 111 cadrul unor programe acreditate de formare

111 domeniul managementului educational;

► titular 'in 'invatamantul preuniversitar/'intr-o unitate de 'invatamant, cu eel putin gradul didactic

II;

► calificativul ,,foarte bine" in ultimii 4 ani �i nu a fost sanctionat disciplinar 111 anul �colar

curent;

► m1 a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere, 'indrumare �i control in

'invatamant prin ho ta rare judecatoreasca de fin itiva de condamnare penal a;

► nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul national al expertilor 'in

management educational

programul orar de depunere a portofoliilor cu documentele prevazute la art. 7 din Metodologia 

privind organizarea .�·i desfli,>·urarea concursu/ui de se/ec{ie a cadre/or didactice pentru constituirea 

corpului na{ional de exper(i in 111a11age111ent educa{ional Ia sediul Inspectoratului �colar Mure� 

este de luni pana joi intre orele 12°0-16°0
, iar vineri in intervalul orar 11°0-13°0

, Ia camera 112, 

in perioada 20-27 iulie 2020; 
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CABINET MINISTRU I
I MIN�STERULEDViCATIEI CER ETARII ' TIN RETULUI I $I SPPR�UI

ORDIN I . privind modificarea fi completarea Ordinului ministrului educapei, cer1etarii, tineretului fi sportului nr. 5549/06.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei p 'vindorganizarea ti desfii,urarea concursului de selecpe a cadrelor didactice pentru c stituirea corpului naponal de experp in management educaponal, publicat in Monitorul ficial al Romaniei, Partea I, nr. 742/21.10.2011 
1n baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. l/2011, cu modificarile �i completarile ulterioare, 
in temeiul Hotlirarii Guvemului nr. 536/2011, privind organizarea $i functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului �i Sportului, cu modificarile �i completari e ulterioare, 

Ministrul Educapei, Cercetirii, Tineretului ,i Sportului emite prezentul ordin: 
Art. 1. Ordinul ministrului educaµei, cercetarii, tineretului �i sportului nr. 55 9/06.10.2011 . pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea §i des�urarea concursului de selecitie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, publicat in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I, nr. 742/21.10.2011, se modificii �i se complete I ii astfel: · · (l) Articolul 2 litera b) se modificii dupii cum urmeazii: · · ''b) este titular in inviitamant §i are eel putin gradul didactic II sau titlul �tiintific de doc or". (2) Articolul 7 alineatul (1) se completeazii dupii cum unneaza:"n) adeverinµi cii nu a fost sanctionat disciplinar in anul $Colar curent, n original";·· (3) Anexa nr. 1 a Metodologiei se modificii §i se completeazii confonn Anexei nr. 1 aprezentului ordin. I · • (4) Anexa nr. 6 a Metodologiei se modificii �i se completeazii confonn 1}11exei nr. 2 aprezentului ordin. ' . (5)_ Anexa nr. 7 a Metodologiei se modificii �i se completeazii conform An

l

' exei nr. 3 aprezentulm ordm. Art. 2. Directia Generalii Management, Resurse Umane §i Retea $colarii din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului §i Sportului §i inspectoratele §Colare due la indeplinijre prevederileprezentului ordin. I • · . · · Art. 3. Prezentul ordin se publicii in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I. j 

Bucure�ti 

Nr.4838 Data 27.07.2012 

! Ministru 
ECATERINA ANDRONESCU 






