
1. ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PRIVIND EVALUAREA LA EXAMENE ŞI CONCURSURI 

NAŢIONALE 

  1. CRITERII CURRICULARE 

 

Denumirea 

programului: 

"Abilităţi şi competenţe privind evaluarea la examene şi concursuri naţionale" 

- acreditat prin O.M.E.N  3997/14.05.2019, categoria 1 

Public ţintă vizat: Personal didactic de predare 

Justificare (necesitate, 

utilitate): 

Programul de formare continuă "Abilităţi şi competenţe privind evaluarea 

la examene şi concursuri naţionale", a fost acreditat în sensul dezvoltării şi 

abordării unor teme legate de: evaluare, instrumente de evaluare, principii 

fundamentale şi norme de conduită ale evaluatorului, precum şi informaţii 

legate de factorii determinanţi ai obiectivităţii şi ai perturbării evaluării. 
Durata (număr total 

de ore de formare): 

123 ore/ 30 credite profesionale transferabile (54% online meeting + 46% 

online) 

Locul de desfăţurare CCD Argeş sau filialele CCD 

Curriculum-ul 

programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul, 

programului) 

Competenţe vizate: 

 CG1.Competenţe metodologice în vederea utilizării adecvate a conceptelor 

şi teoriilor privind evaluarea; 

 CG2. Competenţe de evaluare;  

 CG3.Competenţe de comunicare şi relaţionare diversificate, specifice 

evaluării. 

Planificarea  modulelor tematice:  

 Modulul I. Evaluarea - fundamente, abordări şi instrumente de lucru; 

 Modulul II. Asigurarea calităţii procesului de evaluare. 
Calendarul programului: 

 Semestrul I - 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de 

evaluare a 

cursanţilor 

Evaluare sumativă: test scris, eseu 

Evaluare finală: portofoliu 

2. RESURSE UMANE 



*Formatori implicaţi 

(nume şi prenume, 

specializare,  nivel de 

pregătire, documente 

justificative privind 

calitatea de formator):   

Conf. univ. dr. Claudiu Langa 

Conf. univ. dr. Maria Pescaru 

Lect. univ. dr. Daniela Răduţ 

 Prof. Corina Postelnicescu 

Prof. Maria Magdalena Anghel 

 Prof. Mihaela Crivac 

Prof. Floarea Bârlogeanu 

Prof. Ana Badea 

Prof. Cristiana Creţu 

Prof. Gabriela Neagu 

Prof. Georgeta Toma 

Prof. Adina Grigore  

Prof. Mihai Zaharia 

Prof. Florina Costinescu 

Coordonatorul 

programului 

 

Crivac Georgeta Mihaela, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeş 

3. CRITERII ECONOMICE 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x 4 (grupe) = 100 cursanţi/an şcolar 2020 - 2021 

Costul 

programului/al 

activităţii 

40000 lei 

Cost estimativ/ 

ora/participant 

3,25 lei 

 

 


