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Nr. 2508 / 19.04.2021 
 

Precizări  
privind selecție cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cadrelor didactice/ 

cercetătorilor din învățământul universitar, în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru 
elaborarea / revizuirea curriculumului pentru disciplinele / domeniile de studiu obligatorii din 
învățământul liceal și pentru calificările / domeniile de pregătire profesională pentru care se 

școlarizează prin învățământul profesional și tehnic 
 
 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR 

1. Înscrierea candidaților din județul Bistrița-Năsăud se face la Inspectoratul Școlar Județean 

Bistrița-Năsăud. Pentru înscriere, candidatul transmite la inspectoratul școlar, în format 

electronic, dosarul de candidature. Dosarul se transmite la adresa de email: glc@isjbn.ro 

2. Dosarul conține, în ordine următoarele: 

2.1 Opisul dosarului de candidatură, semnat și scanat; 

2.2 Cererea de candidatură, conform modelului din Anexa nr. 4, care constituie parte 

integrantă a Apelului de selecție, semnată și scanată; 

2.3 Adeverință prin care se face dovada îndeplinirii criteriului eliminatoriu prevăzut la 

secțiunea C.1 a Apelului de selecție, în copie scanată; 

2.4 Portofoliul profesional menționat la secțiunea C.2 a Apelului de selecție, compus din: 

o Curriculum vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină și scanat, completat 

în prealabil la rubrica postul vizat/poziția vizată cu titulatura Membru al grupurilor 

de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru învățământul secundar superior; 

o Documentele justificative și relevante pentru acordarea punctajelor asociate 

subcriteriilor menționate în Anexa nr. 3 a Apelui de selecție, inclusiv copii ale 

diplomelor de studii, gradelor didactice, doctoratului – scanate; 

o Proiect inovativ de programă școlară la nivelul unei discipline din TC sau 

CD/modul/CDȘ/CDL, semnat și scanat. Proiectul inovativ se realizează schematic, 

pentru un singur an de studiu și definește competențe specifice/rezultate ale 

învățării, activități de învățare și evaluare recomandate și conținuturi asociate. 

Proiectul conține maximum 5 pagini; 

2.5 Fișa de autoevaluare/evaluare, conform modelului din Anexa nr. 3 din Apelul de 

selecție, completată de candidat cu datele de identificare și punctajele acordate la 

rubrica de autoevaluare, semnată și scanată. 

3. Documentele menționate la punctul 2 se transmit într-un singur document pdf, scanate în 

ordinea precizată. 

4. Denumirea documentului se va face astfel: Nr.crt. GLC_NUME_PRENUME_PUNCTAJ 

AUTOEVALUARE (Exemplu: 80_POPESCU_ION_83). Numărul curent este al disciplinei și se 

găsește în Anexa nr. 1 din Apelul de selecție, în prima coloană a tabelului.  
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5. Dosarul, în format electronic se transmite în perioada 26 aprilie – 10 mai 2021 (nu mai 

târziu de ora 16.00 în data de 10.05.2021). Dosarele transmise după ora menționată mai 

sus nu sunt înregistrate și evaluate. 

6. După transmiterea dosarului veți primi un email de confirmare care va conține numărul de 

înregistrare a dosarului la ISJ BN. În lipsa unui email de confirmare, candidatul va lua 

legătura cu inspectorul de specialitate. Nu se permit completări ulterioare la dosarul de 

candidatură. 

 
EVALUAREA și SELECȚIA CANDIDAȚILOR 

1. Evaluarea portofoliului profesional se face pe baza următoarelor criterii: 

a. Pregătire profesională ( max. 8 puncte); 

b. Experiență în domeniul proiectării curriculare (max. 24 puncte); 

c. Experiență în domeniul analizei și evaluării curriculare (max. 18 puncte); 

d. Proiect inovativ de programă școlară – corelarea adecvată a competențelor 

specifice cu activitățile de învățare și conținuturile asociate (max. 20 puncte); 

e. Proiect inovativ de programă școlară – caracterul inovativ al proiectului (max. 30 

puncte). 

2. Detalierea criteriilor de mai sus pe subcriterii, însoțite de punctaje, este prezentată în Fișa 

de autoevaluare/evaluare din Anexa nr. 3 din Apelul de selecție. 

3. Punctajul final este rezultat ca însumare a punctajelor acordate pentru fiecare criteriu. 

Punctajul acordat prin autoevaluare nu intră în calculul punctajului final acordat, având 

numai caracter orientativ pentru evaluatori. 

4. Evaluarea pe baza Fișei de autoevaluare/evaluare a portofoliilor profesionale se realizează 

prin inspectorii care coordonează disciplina/domeniul de studiu, respectiv inspectorii 

pentru învățământ profesional și tehnic. 

5. Pentru eliminarea situațiilor de incompatibilitate (inspectori școlar cu dosar de 

candidatură), sarcinile de evaluare a respectivelor dosare de candidatură vor fi preluate de 

inspectorul școler general/inspectorul școlar general adjunct. 

6. Candidatul va fi informat cu privire la punctajul obținut în urma evaluării portofoliului 

profesional, prin email, până în data de 12 mai 2021, ora 16.00. 

7. Contestațiile se pot depune în format electronic, la adresa de email glc@isjbn.ro, până în 

data de 13 mai 2021 (nu mai târziu de ora 12 în data de 13.05.2021). 

8. Eventualele contestații se soluționează de o comisie formată din inspector școlar pentru 

monitorizarea programelor privind accesul la educație, inspector școlar pentru 

dezvoltarea resursei umane și inspector școlar pentru managementul resursei umane. 

9. După obținerea punctajelor finale, candidații sunt clasificați în odinea descrescătoare a 

punctajului obținut pentru fiecare GLC. Vor fi pe lista de propuneri înaintată spre 

Ministerul Educației cadrele didactice care au obținut primele două punctaje, dar nu mai 

mici de 75 de puncte. 


