
M.Of.Nr.19 din 13 ianuarie 2020                              Sursa Act:Monitorul 
Oficial

ORDIN Nr. 3.016
privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de
 selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
 national de experti în management educational, seria a 15-a

   Având în vedere:
– prevederile art. 246 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu 

modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 

sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si 
desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea 
corpului national de experti în management educational, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

– prevederile art. 8 si art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice 
centrale si pentru modificarea unor acte normative,
   în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 
26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare,

   ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
  Art. 1. - Se aproba Calendarul desfasurarii concursului de selectie a cadrelor 
didactice pentru constituirea corpului national de experti în management 
educational, seria a 15-a, prevazut în anexa care face parte integranta din 
prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generala învatamânt secundar superior si educatie permanenta, 
Directia generala infrastructura din Ministerul Educatiei si Cercetarii si 
inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii,
Cristina Monica Anisie

   Bucuresti, 9 ianuarie 2020.
   Nr. 3.016.

ANEXA

CALENDARUL
desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 
3016/2020 Vigoare

Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii 
Domenii: Invatamint M.O. 19/2020

Ordin privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru 
constituirea corpului national de experti în management educational, seria a 15-a.
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 constituirea corpului national de experti în management 
educational, seria a 15-a

20 ianuarie 2020
Afisarea programului orar al înscrierilor, a numarului de locuri scoase la 
concurs si a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe 
site-ul propriu

20 ianuarie-2 februarie 
2020 Completarea formularului de selectie online în aplicatia informatica

3 februarie 2020 Afisarea listelor cuprinzând candidatii admisi în aceasta etapa, în urma 
introducerii informatiilor în formularul de selectie online

3-14 februarie 2020

Depunerea la inspectoratul scolar a portofoliului cu documentele prevazute la 
art. 7 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de 
selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de 
experti în management educational, aprobata prin Ordinul ministrului 
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.549/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare, de catre candidatii declarati admisi 
dupa etapa de selectie online, conform programului afisat

17 februarie 2020
Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii lista 
candidatilor declarati admisi dupa etapa de selectie online, care la data 
înscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de îndrumare si 
control din inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora

17-24 februarie 2020
Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare 
constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul 
Ministerului Educatiei si Cercetarii

25 februarie 2020

Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al 
inspectoratului scolar Transmiterea catre inspectoratele scolare a 
rezultatelor selectiei facute de comisia de evaluare constituita la nivelul 
Ministerului Educatiei si Cercetarii, în vederea afisarii acestora la sediul 
inspectoratului scolar
Afisarea rezultatelor evaluarii în ordinea descrescatoare a punctajelor

26 februarie-3 martie 
2020

Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar, respectiv la Ministerul 
Educatiei si Cercetarii

26 februarie-12 martie 
2020 Solutionarea contestatiilor

26 februarie-10 martie 
2020

Transmiterea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a rezultatelor 
contestatiilor la inspectoratul scolar

13 martie 2020 Întocmirea de catre inspectoratele scolare a listelor cuprinzând candidatii 
promovati si înaintarea acestor liste la Ministerul Educatiei si Cercetarii

20 martie 2020
Emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice 
declarate promovate în Registrul national al expertilor în management 
educational
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