
ORDIN nr. 3850 din 17 mai 2022 pentru modificarea 

Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a 
cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în 

management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 

 
* actualizare 10.06.2022 
Având în vedere: 
- prevederile art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Referatul de aprobare nr. 2.070/DGMRURS din 6.05.2022 prin care se înaintează proiectul 

ordinului pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional 
de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, 
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
ministrul educaţiei emite prezentul ordin. 
Art. I 

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor 
didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management 

educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr. 5.549/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 21 

octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
- La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2)Persoana care a fost lipsită de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre 

judecătorească definitivă de condamnare penală va fi exclusă din Registrul naţional al 
experţilor în management educaţional, fără drept de reînscriere." 

Art. II 
Direcţia generală management resurse umane şi reţea şcolară din cadrul Ministerului 
Educaţiei şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

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

 
p. Ministrul educaţiei, 

Gigel Paraschiv, 
secretar de stat 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 517 din data de 26 mai 2022 
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