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A P E L 
PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI DE INCLUDERE 

în grupurile de lucru în cadrul proiectului 
„Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal” 

POSDRU/55/1.1/S/31536 
 
 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă restructurarea 
curriculumului naţional la toate disciplinele de liceu, filierele teoretică şi 
vocaţională şi la disciplinele de cultură generală de la filiera tehnologică. 
Proiectul va genera un efect pozitiv, pe termen lung, la nivelul întregii 
societăţi româneşti prin eficientizarea demersului educativ care va conduce 
la o inserţie socială optimă a absolvenţilor de învăţământ liceal. 
 

A. Obiectivele selecţiei: 
În scopul realizării pachetului de documente ce vizează metodologiile de 

organizare şi desfăşurare a evaluărilor, a ghidurilor şi a programelor de 
formare planificate a fi realizate în cadrul Proiectului „Restructurarea 
curriculumului naţional în învăţământul liceal” (ID 31536), Centrul 
Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) constituie grupuri de lucru 
alcătuite din experţi pe termen scurt pentru realizarea: 

− Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de 
Bacalaureat; 

− Ghidului de elaborare a subiectelor pentru Examenului naţional de 
Bacalaureat. 

 
B. Criterii de selecţie: 

 Selecţia cadrelor didactice pentru constituirea grupurilor de lucru în 
vederea realizării ghidurilor-suport şi a programelor de formare, care să 
pună în practică prevederile articolului 74 al Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011 privind evaluările naţionale din învăţământul preuniversitar, se face 
pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum şi pe 
baza disponibilităţii manifestate pentru participarea la activităţile implicate 
de proiect. 

Pentru a fi selectaţi, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 
 

• profesori titulari în ultimii 5 ani şcolari, la nivel liceal, cu gradul 
didactic II sau I; 

• specializări/discipline predate: 
- Limba şi literatura română 
- Limbi materne 
- Limbi moderne 
- Matematică 
- Informatică 
- Fizică 
- Chimie 
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- Biologie 
- Geografie 
- Istorie 
- Discipline socio-umane 
- Discipline specifice filierei vocaţionale, respectiv 

profilurilor: 
• pedagogic 
• sportiv 
• militar 
• artistic 
• teologic 

- Discipline specifice filierei tehnologice. 
 

• abilităţi de operare pe computer şi acces la internet; 
• experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de 

evaluare curentă la clasă (membru în comisii naţionale/zonale/locale 
de corectare/evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea 
didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în 
evaluare etc.); 

• disponibilitatea pentru lucrul în echipă şi pentru respectarea 
termenelor prevăzute prin proiect. 
 
Grupul de lucru este coordonat de către doamna profesor universitar 

doctor Muşata Bocoş, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 
 

C. Procedura şi calendarul de selecţie: 
 

Selecţia se va desfăşura astfel: 
 

a) 1 - 10 iulie 2011 - înscrierea candidaţilor: trimiterea în format 
electronic, la adresa de e-mail expert.curriculum@rocnee.eu, a următoarelor 
documente: 
 CV în format european şi anexe (copii ale diplomelor de studii şi alte 

documente justificative, relevante pentru expertiza în domeniul curriculum-ului); 
 scrisoare de intenţie care să descrie motivaţia participării la proiect şi 

argumente care să susţină expertiza specifică în raport cu analiza, 
dezvoltarea şi inovarea curriculară, respectiv cu finalităţile grupului de lucru. 

b) 11-12 iulie - selecţia candidaţilor; 
c) 13 iulie - anunţarea rezultatelor selecţiei. 
 

 
Manager proiect 

Silviu Cristian MIRESCU 
 


	A P E L
	PENTRU EXPRIMAREA INTERESULUI DE INCLUDERE
	Selecţia se va desfăşura astfel:

