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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

NAȚIONALE 

 

EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

 

Nr. crt Criteriu Detalii 

1 Ordinul de acreditare OMENCS 5990/ 16.12.2015, modificat prin OMENCS 3234/26.02.2016 

2 Perioada de acreditare 3 ani 

3 Categorie program 1. Program de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din 

LEN nr.1 /2011 

b) Dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică 

(domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru înscriere 

concurs selecție Corp Național Experți În Management Educațional) 

 

3 Grup ţintă personal didactic de predare din învățământul preuniversitar, având 

gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor, cf. art. 

32, alin. (3), lit. e) OMECS Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în 

învăţământ 

4 Scop Abordarea integrativ-inovativă a noilor paradigme educaționale în vederea dezvoltării 

competențelor necesare cadrelor didactice în realizarea unor activități inovative 

5 Nr. credite (CPT) 30 credite profesionale transferabile 

6 Nr. ore de formare 120 (40 ore face to face, 80 ore online) 

7 Tip formare  BLENDED LEARNING 

8 Competenţe vizate  1. Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei și practicii evaluative 

2. Aplicarea conceptelor specifice teoriei și practicii evaluative în practica 

docimologică 

3. Promovarea conținuturilor și a principiilor specifice docimologiei 

4. Elaborarea de instrumente de evaluare care îndeplinesc criteriile de validitate, 

fidelitate și specificitate ale domeniului vizat 

5. Identificarea diferențelor dintre subiectivitate și subiectivism în evaluare 

6. Aplicarea corespunzătoare normelor metodologice privind organizarea și 

desfășurarea examenelor / concursurilor cadrelor didactice din sistemul de 

învățământ preuniversitar 

7. Abordarea evaluării cadrelor didactice din perspectivă integrativă, vizând toate 

cele trei componente ale actului educațional: predare-învățare-evaluare 

8. Comunicarea adecvată în desfășurarea probelor de evaluare 

9 Titlurile modulelor sau 

ale temelor, nr ore 

asociate 

I. Fundamente teoretice privind evaluarea cadrelor didactice 

în condiții de examen 
23 ore 

II. Elaborarea instrumentelor de evaluare 47 ore 

III. Factori perturbatori în evaluare 23 ore 

IV. Rolul evaluatorului în contextul evaluării cadrelor didactice 23 ore 

  Evaluare finală 4 ore 

10 Formatori Manolescu Marin, Cristea Sorin, Molan Vasile, Ciolan Laura, Csorba Diana, 

Pânișoară Ovidiu, Dumitrescu Iliana, Șubă Gabriela Firuța,  

Cosma Ioana Maria 

11 Cost program/cursant 430 lei 

12 ÎNSCRIERE Completați Formularul de înscriere aici: 
https://goo.gl/forms/KH49ulSJ4WUPo1kn2 
 

13 Responsabil program prof. dr. ILIANA DUMITRESCU iliana.dumitrescu@ccd-bucuresti.org  

Director CCD Bucureşti, 

Gabriel Narcis VRÎNCEANU 
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