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 Termeni de referință pentru selectarea experţilor în vederea prestării 

serviciilor de elaborare a Cadrului de referință al învăţământului extrașcolar 

 

1. Elaborarea Cadrului de referință al învățământului extrașcolar 

1.1. Elaborarea Cadrului de referinţă al învățământului extrașcolar (un grup din 

10 experţi). 

 

Livrabile 

 

1. Analiza comparativă a învățământului extrașcolar în diferite țări.  

2. Analiza situației învățământului extrașcolar în Republica Moldova.  

3. Documentul Cadrului de referință elaborat.  

4. Prezentări, rapoarte în cadrul consultărilor/dezbaterilor publice. 

5. Rapoarte individuale de activitate pentru perioada contractantă. 

 

Perioada contractantă 

 

Mai - noiembrie 2019 

 

Cerinţe faţă de candidat 

 

Studii: 

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

- stagii de formare profesională în domeniile învăţământului primar şi secundar, 

ciclul I și II, formări continue în domeniul disciplinelor din ariile curriculare 

Arte, Tehnologii și Sport, realizate pe durata ultimilor 5 ani 

Experienţă profesională: 

- minimum 5 ani de activitate în instituţiile de învăţământ primar, secundar, 

ciclul I și II, în instituțiile de învățământ extrașcolar sau de experienţă în calitate 

de coordonator/metodist al stagiilor de practică pedagogică; 

- publicaţii ştiinţifice, ştiinţifico-didactice relevante domeniului de specialitate 

(valabile pentru ultimii 5 ani); 

- experienţa în activitatea grupurilor de lucru de dezvoltare curriculară, de 

elaborare/revizuire a diferitor tipuri de produse curriculare aprobate de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării va constitui un avantaj; 

- gradul didactic la disciplină sau titlul ştiinţific va constitui un avantaj. 
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Abilităţi:  

- de lucru în echipă, analiză şi sinteză, organizare şi planificare eficientă a 

timpului, luarea deciziilor, expunere succintă şi clară oral/scris a informaţiei, 

lucru eficient în termeni restrânşi, abilităţi digitale. 

Condiţii de activitate 

 

- Activitatea membrilor grupurilor de lucru va fi coordonată de 1 expert naţional. 

- Activitatea este desfăşurată în cadrul Direcţiei învăţământ general şi Direcţiei 

management instituţional, Ministerul Eeducației, Culturii și Cercetării. 

- Membrii grupurilor de lucru vor fi angajaţi în calitate de autori/experţi pentru 

prestare de servicii în baza unui Contract de mică valoare încheiat între minister 

şi aceştia. 

- Selecţia experţilor/membrilor grupurilor de lucru se va efectua în baza 

„Regulamentului de organizare şi desfăşurare a procedurii de selecţie a 

membrilor Grupului de lucru pentru elaborarea produselor curriculare în 

învăţământul general”, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei, culturii şi 

cercetării. 

- Remunerarea serviciilor de elaborare a documentelor curriculare se va efectua 

de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării per expert în conformitate 

cu prevederile cadrului normativ în vigoare şi în baza unei grile de calcul 

privind: elaborarea materialelor, calitatea materialelor, timpul prezentării, 

eficienţa realizării sarcinilor ş.a. 

 

Dosarul de aplicare va include: 

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

numărul şi denumirea grupului de lucru – un fişier PDF. 

- CV-ul – un fişier PDF. 

- Copia diplomei de studii superioare – un fişier PDF. 

- Copia certificatului de grad didactic – un fişier PDF. 

- Copia diplomei de doctor/doctor habilitat– un fişier PDF. 

- Copia atestatului de conferenţiar/profesor universitar– un fişier PDF. 

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

- Lista publicaţiilor relevante pentru efectuarea lucrărilor preconizate – un 

fişierPDF. 

 

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

 

mailto:mecc@mecc.gov.md
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La rubrica Subiect a scrisorii electronice se va indica „Concurs – Expert cadru de 

referință extrașcolar”. 

 

Data limită de depunere a dosarului: 19 aprilie 2019, ora 10.00. 


