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ORDIN  
pentru aprobarea Metodologiei specifice privind organizarea şi desfăşurarea 

selecţiei cadrelor didactice provenind din centre școlare de educație incluzivă școli 
speciale/Centru Județean de Resurse și Asistență Educațională/Centru Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională pentru completarea Corpului de 
Experţi al Serviciului Control din cadrul Direcţiei Generale Juridice, Control, Relaţii 

Publice şi Comunicare, Serviciul Control, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 

Având în vedere prevederile: 
 
- Art. 12 alin. (6) și (7), art. 48-56 , art.  94 alin. (2) lit. c), din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 3124/2017 privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea 

suportului necesar elevilor cu tulburări specifice de învățare; 
- Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea 

și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de 
handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 
speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități şi/sau 
cerinţe educaţionale speciale; 

- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind funcționarea centrelor 
județene / al municipiului București de resurse și de asistență educațională; 

- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5573/7.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului 
special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 
5574/7.10.2011 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în şcolile de masă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5079/2016 privind aprobarea regulamentului cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 
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- Ordinului ministrului educaţiei și cercetării nr. 5259/12.11.2019 privind Metodologia 
- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şcolar 2020-2021; 

- Ordinului nr. 3622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul 
special preșcolar, primar și gimnazial, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 23, punctul C, alin. (5) din Ordinul nr. 3390/2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Ministerului Educației și Cercetării   

 
În temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea de Guvern nr. 24/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Educației și Cercetării 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

emite prezentul ordin: 

   
Art. 1. Membrii Corpului de experți al Serviciul Control din cadrul Direcției Generale 
Juridice, Control, Relații Publice și Comunicare, din cadrul Ministerului Educației și 
Cercetării, denumită în continuare DGJCRPC, au următoarele atribuții: 

a) participă la activități de monitorizare a examenelor naționale din sistemul de 
învățământ; 

b) participă la activități de control la solicitarea Ministerului Educației și 
Cercetării.  
 

ART. 2. (1) Ministerul Educației și Cercetării afișează pe site-ul www.edu.ro, 
metodologia specifică și calendarul de desfășurare a selecției. 
(2) În vederea organizării şi desfăşurării procesului de selecție, la propunerea 
directorului general al DGJCRPC, ministrul educației și cercetării aprobă componența 
Comisiei de selecție; 
(3) Comisia de selecție este formată din 10 (zece) membri: președinte, vicepreședinte, doi 
secretari și șase membri. 
 
ART. 3. (1) Calitatea de membru al Corpului de Experţi al Serviciului Control din cadrul 
DGJCRPC se dobândeşte în urma participării la selecţia organizată în conformitate cu 
prevederile prezentei metodologii. 
(2) Candidații pot opta pentru una dintre cele două categorii: 
(a) personal didactic din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul 
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Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (denumite în continuare 
CJRAE/CMBRAE) 
(b) personal didactic din centre școlare de educație incluzivă (denumite în continuare 
CSEI)/școli speciale. 
 
ART. 4. La selecția pentru dobândirea calităţii de membru al Corpului de Experţi al 
Serviciului Control din cadrul DGJCRPC, poate participa orice persoană care 
îndeplinește următoarele condiții, cumulativ: 

a. Să fie cadru didactic angajat în centre școlare de educație incluzivă (CSEI/școli 
speciale/CJRAE/CMBRAE). 

b. Să dețină una dintre funcțiile didactice în învățământul special și special integrat: 
profesor itinerant și de sprijin, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, 
profesor consilier şcolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, 
profesor de psihodiagnoză și kinetoterapeut.  

c. Să aibă vechime de minim 10 ani în învățământul special și special 
integrat/CJRAE/CMBRAE. 

d. Să aibă cel puţin gradul didactic  II. 

e. Să nu fie condamnată pentru săvărşirea vreunei infracţiuni care ar face o 
incompatibilă cu exercitarea calităţii de expert al Corpului de Experţi al 
Serviciului Control din cadrul DGJCRPC; 

f. Să aibă calificativul ,,Foarte Bine’’ în ultimii 5 ani. 
 

ART. 5. (1) Selecţia Corpului de Experţi al Serviciului Control din cadrul DGJCRPC se 
realizează în baza prezentei metodologii, conform calendarului stabilit de către 
Ministerul Educației și Cercetării prevăzut în ANEXA 1. 

(2) Etapa administrativă constă în încărcarea de către candidat în aplicația informatică 
dedicată – https://forms.gle/FNJLBoctpLsabpcX9 și verificarea de către Comisia de 
Selecție a următoarelor documente: 

- Formular de aplicație online – model prevăzut în Anexa 2 la prezentul Ordin; 

- Certificat de cazier judiciar; 

- Declarație pe propria răspundere, conform modelului din ANEXA 3; 

- adeverință eliberată de unitatea școlară care să ateste disciplina predată, gradul 
didactic, vechimea în învățământul special/special integrat și calificativele 
obținute în ultimii cinci ani; 
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- un eseu având ca temă soluționarea unei petiţii din domeniul învățământului 
special/special integrat/activităţilor specifice CJRAE/CMBRAE;  

- rezolvarea celor 10 (zece) itemi din legislaţia specifică categoriei de încadrare, 
conform art. 3., alin (2), pentru care a optat candidatul; 

(3) Lipsa documentelor justificative conduce la eliminarea candidatului din procesul de 
selecție. 

(4) Etapa de evaluare constă în stabilirea de către Comisia de selecție a punctajelor 
obținute de candidat pentru eseul și soluțiile prezentate pentru cei 10 (zece) itemi 
prevăzuți la alin. (2). 

(5) Punctajul minim pentru ca un candidat să fie declarat “admis” este de 70 de puncte, 
din totalul celor maximum 100 de puncte care pot fi acordate. 

(6) Rezultatul evaluării va fi consemnat în borderoul de notare al membrilor comisiei de 
evaluare – conform model prevăzut în Anexa 5. 

(7) La punctaje egale, departajarea se va face printr-o probă specifică, conform detalierii 
din Anexa 4 – Evaluarea candidaților; 

(8) Baremul de acordare a punctajului este detaliat în Anexa 4 – Evaluarea candidaților; 
 
ART. 6. (1) Ministerul Educației  și Cercetării, prin  DGJCRPC, stabilește numărul de 
locuri alocat pentru fiecare județ/municipiu București, proporțional cu numărul de 
unități școlare - centre școlare de educație incluzivă (CSEI)/școli 
speciale/CJRAE/CMBRAE, pentru care se organizează selecția. 
(2) Alocarea per județ/municipiu București este comunicată la momentul publicării 
prezentei Metodologii – Anexa 7. 
(3) Numărul de locuri stabilite la nivelul fiecărui județ/municipiu București va fi ocupat 
în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la evaluare de către candidaţii declaraţi 
admiși.  

 
ART. 7. (1) În urma selecţiei, persoanele admise pentru a face parte din Corpul de Experţi 
vor fi cuprinse în programe de instruire şi/sau dezvoltare profesională în domenii 
specifice controlului. 

(1) Documentele elaborate conform prezentei metodologii se înregistrează la Serviciul 
Control din cadrul DGJCRPC, Ministerul Educației și Cercetării. 
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ART. 8. Dispoziții finale: 

(1) Persoanele care fac parte din comisia de selecție nu pot participa  la concurs. 

(2) Persoanele desemnate în comisia de selecție înainte de desfășurarea selecției, dau o 
declarație pe propria răspundere că nu au în rândul candidaților soț, soție, rude sau 
afini până la gradul IV, inclusiv ori relații conflictuale cu vreun candidat. 

(3) Încălcarea de către candidat sau alte persoane a prevederilor prezentei metodologii 
atrage răspunderea disciplinară, potrivit legii. 

(4) Candidatul pentru care se constată încălcarea prevederilor prezentei metodologii 
și va fi exclus din Corpul de Experți al Serviciului Control, fără drept de reînscriere. 

(5) Anexele 1 -7  fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

(6) Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către DGJCRPC.  
 

 
MINISTRU 

 
Monica Cristina ANISIE 
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