
Anexa nr. 1 la ordinul MECC 

nr.________ din ___________ 

 

 

Termeni de referință pentru selectarea membrilor Comisiilor de evaluare a manualelor în 

învăţământul general 

 

Cerinţe faţă de candidat 

Studii: 

- superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţelor educaţiei; 

- stagii de formare profesională în domeniile învăţământului general, formări continue în 

domeniul disciplinelor din ariile curriculare, conform Planului-cadru pentru învățământul 

primar, gimnazial și liceal în vigoare, realizate pe durata ultimilor 5 ani. 

Experienţă profesională: 

- pregătire profesională (formare iniţială şi continuă) în domeniul științelor educației; 

- experiență de cel puţin 5 ani de activitate în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și 

liceal; învățământ superior și centre de formare continuă; 

- publicații științifice, științifico-didactice relevante domeniului de specialitate (din ultimii 5 

ani); 

- experienţă în activitatea grupurilor de lucru de elaborare/revizuire/dezvoltare a produselor 

curriculare, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, de evaluare a manualelor 

școlare (va constitui un avantaj); 

- deținerea gradului didactic la disciplină sau a titlului ştiinţific. 

Abilităţi:  

- de lucru în echipă, analiză și sinteză, organizare și planificare eficientă a timpului, luarea 

deciziilor, expunere succintă și clară oral/scris a informației, lucru eficient în termeni restrânși, 

abilităţi digitale. 

NB Fiecare Comisie de evaluare va include în componența sa cadre didactice cu titlu didactico-

ştiinţific din instituțiile de învățământ superior şi cadre didactice - practicieni din instituţiile de 

învăţământ general. 

Condiţii de activitate 

- Activitatea Comisiilor de evaluare va fi coordonată de un coordonator și responsabilii de 

discipline școlare, angajați ai Direcției învățământ general din cadrul Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării. 

- Coordonarea tuturor activităților în perioada evaluării manualelor școlare va fi efectuată de 

către Direcţia învăţământ general și Direcţia management instituţional din cadrul Ministerului 

Educației, Culturii și Cercetării. 

- Selectarea membrilor Comisiilor de evaluare se va efectua în bază de concurs deschis;  

- Candidații selectați vor fi angajaţi în calitate de evaluatori pentru prestare de servicii în 

evaluarea manualelor/ proiectelor de manuale școlare. 

- Remunerarea serviciilor de evaluare a manualelor școlare se va efectua de către Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare. 

 

Livrabile 



 

- Rapoarte individuale de activitate pentru perioada contractantă. 

- Rapoarte generalizate de grup privind activitatea pentru perioada contractantă. 

 

Dosarul de aplicare va include: 

 

- Scrisoarea de intenţie cu indicarea în titlu a numelui, prenumelui candidatului, numărul și 

denumirea grupului de lucru - un fișier PDF. 

- CV-ul - un fișier PDF. 

- Copia diplomei de studii superioare - un fișier PDF. 

- Copia certificatului de grad didactic - un fișier PDF. 

- Copia diplomei de doctor/doctor habilitat - un fișier PDF. 

- Copia atestatului de conferenţiar/profesor universitar - un fișier PDF. 

- Certificatele ce atestă formarea continuă din ultimii 5 ani - un fișier PDF. 

Dosarul va fi expediat pe adresa de e-mail mecc@mecc.gov.md 

La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs - Membru al Comisiei de evaluare 

a manualelor școlare din învățământul general”. 

Candidatul va indica obligatoriu denumirea manualului, clasa, treapta de învățământ general 

pentru care optează să exercite activitatea. 

Toate copiile documentelor solicitate pentru dosarul de aplicare vor fi confirmate prin numele, 

prenumele posesorului.  

Data limită de depunere a dosarului – 23 iulie 2021. 
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