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APEL PENTRU SELECŢIA CADRELOR DIDACTICE
în grupurile de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale
din anul şcolar 2016-2017
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) derulează procesul de
completare a grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii:
•
Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN2);
•
Evaluării competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul
clasei a IV-a (EN4);
•
Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a (EN6);
•
Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN8);
•
Examenului de bacalaureat naţional (BAC);
•
Examenului naţional de definitivare în învăţământ (DEF);
•
Concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar (TIT).
A. Obiectivele selecţiei:
CNEE organizează selecţia cadrelor didactice cu statutul de colaboratori
externi, în vederea completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările,
examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2016-2017. Cadrele didactice
selectate vor desfăşura activitatea de proiectare a itemilor/variantelor de subiecte şi
a baremelor de evaluare şi de notare, conform procedurilor specifice CNEE.
B. Criterii de selecţie:
Selecţia cadrelor didactice pentru completarea grupurilor de lucru pe
discipline se face pe baza competenţei şi a experienţei acumulate şi probate, precum
şi pe baza disponibilităţii manifestate pentru implicarea în activităţile de pregătire a
evaluărilor, a examenelor şi a concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017.

-

-

Condiţiile pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească:
desfăşurarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, în ultimii 4 ani şcolari;
abilităţi de operare pe calculator;
experienţă în activităţi de evaluare educaţională, altele decât cele de evaluare
curentă (membru în comisii naţionale/zonale/locale de evaluare, membru în
proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice
de formare în evaluare etc.);
disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, la
activităţile desfăşurate individual şi în echipă, la CNEE.

În procesul de selecţie, au prioritate, în ordinea următoare, cadrele didactice care:
a) au absolvit cursuri/module care vizează problematica specifică activităţilor de
evaluare;
b) au titlul ştiinţific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în
domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică;
c) au gradul didactic I, II sau definitiv.
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ATENȚIE
Pentru anul şcolar 2016-2017, cadrele didactice au dreptul de a participa la
selecția în vederea completării grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen
sau concurs național, cu excepția celor la care au rude sau afini până la gradul IV în
situaţia de a susţine respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.
C. Disciplinele pentru care se organizează selecţia:
Lista disciplinelor/domeniilor pentru care se organizează selecţia cadrelor
didactice care vor fi implicate în activităţile specifice evaluărilor, examenelor şi
concursurilor naţionale din anul şcolar 2016-2017 este cuprinsă Anexa la prezentul Apel.
Cadrele didactice interesate îşi pot depune candidatura pentru o singură
disciplină/domeniu şi doar pentru un singur tip de evaluare, examen sau concurs
național din cele menţionate în Anexă.
În procesul de depunere a candidaturii, este obligatorie menţionarea codului
alocat disciplinei/domeniului.
D. Procedura şi calendarul de selecţie:
Procesul de selecţie a candidaţilor se desfăşoară după cum urmează:
Etapa I: perioada 27 septembrie - 4 octombrie 2016
Înscrierea candidaţilor la adresa web http://www.rocnee.eu şi respectarea
instrucţiunilor afişate în cadrul website-ului. Candidaţii vor completa obligatoriu câte
un chestionar de înscriere online.
Pentru înscriere, sunt necesare două documente în format electronic:
1. Un singur document care cuprinde un CV în format european şi anexe ale CV-ului
(copii ale diplomelor de studii şi alte documente justificative, relevante pentru
procedura de selecţie) semnate, scanate şi incluse într-un singur document.
Documentul va fi salvat cu numele candidatului, în format *pdf;
2. O variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen,
concurs național şi disciplinei/domeniului pentru care s-a înregistrat candidatura,
însoţită de baremul de evaluare și de notare. Documentul va fi salvat cu codul alocat
disciplinei/domeniului, conform listei din anexă.
Etapa a II-a: perioada 5 - 7 octombrie 2016
- selecţia candidaţilor;
- anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi;
Alte informații
Activitatea grupurilor de lucru pe discipline/domenii este supusă monitorizării de către
coordonatorii de discipline. În situaţia în care profesorii selectaţi nu demonstrează
competenţă şi eficienţă în activitatea desfăşurată, aceştia pot fi înlocuiţi pe parcursul
anului şcolar 2016-2017 cu alţi profesori care, în urma procedurii de selecţie, au fost
desemnaţi ca rezerve.

Marian ȘUȚĂ
Director

Sorin SPINEANU-DOBROTĂ
Șef Serviciu Examene
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ANEXA
Lista disciplinelor pentru care se organizează selecţia cadrelor didactice
Aria curriculară/Disciplina/Domeniul
Codul alocat
Limba română
EN2_lb_romana
Evaluarea competenţelor
fundamentale la finalul clasei a II-a

Evaluarea competenţelor
fundamentale dobândite în ciclul
primar la finalul clasei a IV-a

Limba maternă (pentru proba susținută de EN2_lb_materna_(se menţionează limba)
candidații aparținând minorităților naționale)
Ex. EN2_lb_materna_ceha
Matematică

EN2_mate

Limba română

EN4_lb_romana

Limba maternă (pentru proba susținută de EN4_lb_materna_(se menţionează limba)
Ex. EN4_lb_materna_slovaca
candidații aparținând minorităților naționale)
Matematică

EN4_mate

Matematică și științe ale naturii

combinațiile de limbă română – limbă
maternă – limbă modernă
EN6_lb_romana_materna_(se
menţionează
limba)_moderna_(se menţionează limba)
Ex. EN6_lb_romana_germana_franceza
EN6_mate, EN6_fizica, EN6_bio

Limba şi literatura română

EN8_lb_romana

Matematică

EN8_mate

•
Evaluarea elevilor la finalul clasei
a VI-a

Evaluarea Naţională pentru
absolvenții clasei a VIII-a

Limbă și comunicare

Limba şi literatura maternă (pentru proba EN8_lb_materna_(se menţionează limba)
susținută
de
candidații
aparținând Ex. EN8_lb_materna_maghiara
minorităților naționale)
Limba şi literatura română

BAC_lb_romana

Matematică

BAC_mate

Istorie

BAC_ist

Limba şi literatura maternă (pentru proba BAC_lb_materna_(se menţionează limba)
susținută
de
candidații
aparținând Ex. BAC_lb_materna_slovaca
minorităților naționale)
Limba de circulaţie internaţională studiată pe BAC_lb_moderna_(se menţionează limba)
Examenul de bacalaureat național parcursul învăţământului liceal
Ex. BAC_lb_moderna_germana

Examenul naţional de definitivare
în învăţământ și
Concursului de ocupare a
posturilor
didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în
unităţile
de
învăţământ
preuniversitar

Informatică/Competențe digitale

BAC_info_digit

Biologie

BAC_bio

Chimie

BAC_chimie

Fizică

BAC_fizica

Geografie

BAC_geo

Discipline socio-umane

BAC_soc_um

Limba şi literatura română

DEF/TIT_lb_romana

Matematică

DEF/TIT_mate

Istorie

DEF/TIT_ist

Chimie

DEF/TIT_chimie

Fizică

DEF/TIT_fizica

Biologie

DEF/TIT_bio

Geografie

DEF/TIT_geo
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Aria curriculară/Disciplina/Domeniul

Codul alocat

Discipline socio-umane

DEF/TIT_soc_um

Învățământ primar

DEF/TIT_Inv

Învățământ preșcolar

DEF/TIT_Educ

Ed. fizică, Kinetoterapie

DEF/TIT_sport

Religie

DEF/TIT_religie_(se menţionează cultul)
Ex. DEF/TIT_religie_romano_catolica

Educatie tehnologica

DEF/TIT_ed_tehnologica

domeniul Arte

DEF/TIT_01_(se menţionează disciplina*)
Ex. 01_coregrafie

domeniul Agricol

DEF/TIT_02_(se menţionează disciplina*)
Ex. 02_medicina_veterinara

domeniul Mecanică

DEF/TIT_03_(se menţionează disciplina*)
Ex. 03_autovehicule_rutiere

domeniul Construcții

DEF/TIT_04_(se menţionează disciplina*)
Ex. 04_constructii_civile

domeniul Medicină umană

DEF/TIT_05_(se menţionează disciplina*)
Ex. 05_asistenta_medicala

domeniul Turism și alimentație

DEF/TIT_06_(se menţionează disciplina*)
Ex. 06_alimentatie_publica

domeniul Ind. alimentară

DEF/TIT_07_(se menţionează disciplina*)
Ex. 07_ing_produse_alimentare

domeniul Electromecanică

DEF/TIT_08_(se menţionează disciplina*)
Ex. 08_electromecanic_auto

domeniul Economic

DEF/TIT_09_(se menţionează disciplina*)
Ex. 09_finante_banci

domeniul Comerț

DEF/TIT_10_(se menţionează disciplina*)
Ex. 10_comert

domeniul Estetică

DEF/TIT_11_(se menţionează disciplina*)
Ex. 11_coafor_stilist

domeniul Electronica și automatizări

DEF/TIT_12_(se menţionează disciplina*)
Ex. 12_electronica_telecomunicatii

domeniul Electric

DEF/TIT_13_(se menţionează disciplina*)
Ex. 13_electrotehnica

domeniul Ind. textilă și pielărie

DEF/TIT_14_(se menţionează disciplina*)
Ex. 14_filatura

domeniul Resurse și protecția mediului

DEF/TIT_15_(se menţionează disciplina*)
Ex. 15_silvicultura

domeniul Producție media

DEF/TIT_16_(se menţionează disciplina*)
Ex. 16_tehnici_cinematografice

domeniul Chimie industrială

DEF/TIT_17_(se menţionează disciplina*)
Ex. 17_tehnologie_chimica_anorganica

* candidaţii vor avea în vedere lista disciplinelor care au fost susţinute la Examenul
naţional de definitivare în învăţământ şi la Concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ
preuniversitar, conform website-ului www.subiecte2016.edu.ro
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