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SESIUNEA 2015, SERIA 2 (SERIA A 9-A) 
 

 

21 septembrie 2015 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs 

şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora. 

21 septembrie-5 octombrie 2015 - Completarea formularului de selecție online. Puteți consulta 

manualul de utilizare al formularului de înscriere dând click aici. 

    - Dacă nu ați primit mesajul de confirmare a înscrierii pe adresa Dvs. de e-mail, puteți să solicitaţi 

retrimiterea lui dând click aici. 

    - Puteți verifica data si ora înregistrării Dvs. în baza de date, introducând aici codul de confirmare al 

înregistrării Dvs., afișat după transmiterea formularului de înregistrare și primit prin e-mail. 

    - Raport număr candidați înscriși în etapa de selecţie online.  

5 octombrie 2015 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online. 

 5-6 octombrie 2015 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea 

corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la 

inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform 

programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care 

aparține unitatea la care candidatul este titular! 

9 octombrie 2015 - Inspectoratele școlare transmit la MECS lista candidaților declarați admiși după 

etapa de selecție online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare 

și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora. 

9-15 octombrie 2015 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la 

nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MECS. 

 16 octombrie 2015 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al 

inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor. 

19-23 octombrie 2015 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MECS. 

19 octombrie-3 noiembrie 2015 - Soluţionarea contestaţiilor. 

3 noiembrie 2015 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie 

a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - 

SESIUNEA 2015, SERIA 2 (SERIA A 9-A). 

4 noiembrie 2015 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional. 


