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O R D I N 

          privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 5549/06.10.2011  pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului național de experți în management educațional, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 742/21.10.2011 

 

            În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011, privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5549/06.10.2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor 

didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742/21.10.2011, se modifică și se completează astfel: 

(1) Articolul 2 litera b) se modifică după cum urmează:  

”b) este titular în învățământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor”. 

                    (2) Articolul 7 alineatul (1) se completează după cum urmează:  

”n) adeverință că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original”; 

                    (3) Anexa nr. 1 a Metodologiei se modifică și se  completează conform Anexei nr. 1 a 

prezentului ordin. 

                    (4) Anexa nr. 6 a Metodologiei se modifică și se completează conform Anexei nr. 2 a 

prezentului ordin. 

                    (5) Anexa nr. 7 a Metodologiei se modifică și se  completează conform Anexei nr. 3 a 

prezentului ordin. 

          Art. 2. Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară din Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

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