Teleorman, Timiş şi din Municipiul Bucureşti, respectiv Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, implementează în perioada 15.11.2017-14.07.2023
Proiectul “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”, cod
SMIS 2014+:118327, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital
Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10.i Reducerea şi
prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar
şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru
reintegrarea în educaţie şi formare.
În cadrul Proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Timiş, în calitate de partener pentru
Regiunea VEST, a acreditat programul de formare continuă: “CRED – Curriculum relevant, educaţie
deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, având o durată de 120 ore, fiind
organizate în format blended-learning și având alocate 30 credite profesionale transferabile.
Având în vedere prevederile art. 64 alin. (1)-(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: “În învăţământul preuniversitar se aplică
Curriculumul naţional … care reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învăţământ şi al
programelor şcolare din învăţământul preuniversitar” şi necesitatea aplicării noilor planuri-cadru şi
programe şcolare, elaborate de Ministerul Educaţiei, coroborat cu art. 245 alin. (1), (6), cadrele
didactice selectate şi validate de către conducerea unităţilor de învăţământ, conform metodei de
înscriere indirecte prin validarea la nivelul comisiilor din școală respectiv, cadrele didactice care
au optat pentru soluţia alternativă de înscriere prin accesarea formularului on-line, au obligația
de a participa la programul de formare, iar conducerea unităţii de învăţământ din care provin
are obligația să asigure prezența acestora la cursul de formare.
În cadrul programului de formare continuă acreditat, în proiectul CRED se acordă o
atenție specială formării/dezvoltării/exersării competențelor digitale pentru cadrele didactice din
învățământul primar și gimnazial. Astfel, pe parcursul activităţilor de formare, cadrele didactice
participante sunt implicat activ, atât în activitatea de formare online sincronă (webinare), cât şi
asincronă, utilizând platforma pentru învăţare educaţională şi resursele educaţionale (RED).
Activitatea de selecţie a grupului ţintă este permanentă, în conformitate cu prevederile
Metodologiei de selecţie, iar formarea cadrelor didactice din învăţământul gimnazial se va desfăşura
continuând cu o nouă serie în perioada 9 mai – 31 iulie 2022.
Având în vedere faptul că echipa locală de implementare din judeţul Caraş-Severin a realizat
selecția grupului țintă în luna martie 2022 și ținând cont de prevederile adresei ME nr.
5559/CRED/14.04.2022, selecția cadrelor didactice pentru programul de formare “CRED –
Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial” va
continua şi pe parcursul lunii aprilie 2022. Înscrierea cadrelor didactice din învățământul gimnazial,
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pentru seria 11, se va realiza în concordanță cu criteriile prevăzute în anexa 2 și se poate realiza în 2
moduri:
1. Metoda indirectă de înscriere prin validarea la nivelul comisiilor metodice din școală comisiile metodice din cadrul fiecărei unităţi de învăţământ selectează şi propun cadrele
didactice pentru formare, în concordanţă cu criteriile de selecţie din Anexa 2 la prezentul
apel de selecție. Validarea propunerilor comisiilor metodice se realizează de către
directorul unităţii de învăţământ prin adresă de validare.
2. Metoda de înscriere directă prin accesarea formularului on-line dedicat - cadrele
didactice se vor înscrie individual la formare prin accesarea link- ului către formular:
https://forms.gle/B9yp3YszW53sWBYB9
Cadrele didactice care au fost incluse la activitățile de formare în seriile anterioare și care
au abandonat formarea din diverse motive (având cel puțin o prezență la formare), nu mai pot fi
incluse la formare în seriile curente sau în seriile viitoare, deci nu mai pot face obiectul unei noi
selecții.
Cadrele didactice selectate la nivelul unităților de învățământ pe parcursul lunii
martie/aprilie 2022 care se regăsesc pe listele inspectorilor şcolari (conform strategiei specifice a
ISJ Caraş-Severin – echipa locală de implementare din luna martie 2022), anexate prezentei, nu
vor mai completa formularul de înscriere online, iar unitatea de învăţământ nu va mai completa
şi transmite anexa 4 pentru acestea (anexa 4 a fost validată pe parcursul lunii martie/aprilie
2022).
Grupul țintă al proiectului CRED este reprezentat de un număr de 55.000 cadre didactice,
calificate, încadrate în învăţământul primar şi gimnazial, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă
determinată.
Selecţia pentru următoarea serie de cursanţi, seria 11, se va derula la nivelul tuturor unităţilor
de învăţământ din judeţul Caraş-Severin, grupul țintă fiind constituit din CADRELE DIDACTICE
TITULARE, ANGAJATE PE DURATA VIABILITĂŢII POSTULUI sau SUPLINITOARE
CALIFICATE, CARE AU DOBÂNDIT DEFINITIVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, în concordanţă cu
criteriile de selecţie prevăzute în Anexa 2 la prezentul apel de selecție.
Calendarul de selecție a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial este prevăzut în Anexa
1 la prezenta adresă.
Activităţile de formare pentru seriile care vor începe formarea în 9 mai 2022 se vor organiza
exclusiv online. Obiectivul ME este acela de a flexibiliza programul cursanților printr-o repartizare
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mai eficientă a orelor de formare pe săptămână, iar evaluarea finală se va organiza după 15 zile de la
finalizarea activităților de formare, în regim asincron.
Cadrele didactice selectate în grupul țintă şi care participă la formare sunt eligibile să
primească o subvenţie, în cuantum de 600 lei.
Dosarul pentru acordarea subvențiilor se va întocmi, după evaluarea finală, doar pentru
cursanții care îndeplinesc criteriile de prezență 100/% la formare și de promovare a
programului de formare.
Unitățile de învățământ care vor înscrie cadre didactice prin validarea la nivelul comisiilor
din școală vor completa Anexa 4 (Lista cu cadrele didactice selectate şi validate) și vor înscrie, doar
cadre didactice care nu au mai participat la formare în cadrul Proiectului CRED respectând criteriile de
selecție prevăzute în Anexa 2, sau cadrele didactice care au fost înscrise la formare în seriile anterioare
dar nu au avut nicio prezență la curs.
Anexa 4 va fi transmisă doar de către unităţile de învăţământ care au selectat cadre didactice în
cadrul acestei etape de selecție. Toate documentele școlii, în cazul aplicării metodei 1 de înscriere, vor
fi transmise atât în format scanat .pdf, pe e-mail, dar și letric, în format original, conform termenelor
din calendarul apelului de selecţie.
Cadrele didactice selectate, validate şi înscrise în Anexa 4 pentru toate disciplinele din
trunchiul comun prevăzute în planul-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, vor transmite
dosarul de înscriere la Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, doamnei STAN Simona Liliana –
expert local grup ţintă, conform precizărilor din prezenta adresă şi termenelor din Anexa 1, atât scanat
în format .pdf, cât şi în format letric.
DOSARUL DE ÎNSCRIERE conține, în ordine, următoarele documente:
- Anexele 1, 3, 5 și 8 în format original (cererea de înscriere, formularul de
înregistrare a grupului ţintă, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter
personal și declarația privind finalizarea programului de formare), datate în
perioada 20 – 30 aprilie 2022. Vă rugăm să aveţi în vedere tipărirea integrală a
documentului, cu antetul şi susbolul proiectului complet. Tipărirea incompletă a
antetului sau subsolului aferent proiectului conduce la invalidarea documentului şi
refacerea lui.
- copia cărții de identitate – din care să rezulte domiciliul stabil al candidatului şi
reşedinţa, după caz
- copia certificatului de naștere
- copia certificatului de căsătorie (dacă numele de pe cartea de identitate este
diferit de numele înscris pe actele de studii)
- copie de pe actele de studii, fără suplimentul la diplomă, cate atestă specializarea
necesară şi angajarea pe post în învăţământul preuniversitar pentru disciplina
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predată în anul şcolar 2021/2022 (diplomă de licenţă / diplomă de licenţă +
diplomă de master / diplomă de licenţă + diplomă de master + doctorat, după caz)
în vederea înregistrării corecte a ISCED.
- adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte: funcția
didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut, funcție de conducere –
format original
Toate formularele vor fi completate cu majuscule și diacritice.
Pentru completarea secțiunii A a anexei 8 privind formularul de înregistrare a grupului țintă vă
rugăm să aveți în vedere faptul că rubricile: Data intrării în operațiune, respectiv Unitate teritorial
administrativă NU SE COMPLETEAZĂ.
Toate documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, precum și
semnătura directorului și ștampila unității de învățământ în care cadrul didactic îşi desfăşoară
activitatea de bază.
Informații suplimentare privind dosarul de înregistrare în grupul țintă al proiectului expert local grup țintă STAN Simona Liliana, telefon mobil 0744 769 767.

Expert local coordonare formare
Nicoleta MARCU

Expert local grup ţintă
Simona Liliana STAN
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Anexa 1
Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice din învăţământul
gimnazial, pentru disciplinele din apelul de selecție
➢ Informarea unităţilor de învăţământ şi publicarea pe site-ul fiecărui inspectorat
şcolar a calendarului şi a criteriilor de selecție a cadrelor didactice din
învățământul gimnazial;
Până la data de 19.04.2022
➢ Selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, la propunerea
comisiilor metodice şi validarea de către conducerea unităţii de învăţământ.
Până la data de 30.04.2022
➢ Înscrierea cadrelor didactice prin accesarea formularului on line dedicat:
https://forms.gle/B9yp3YszW53sWBYB9
Până la data de 30.04.2022
➢ Transmiterea listei cu cadrele didactice selectate şi validate pentru grupul ţintă la
nivelul fiecărei discipline, completată conform Anexei 4, precum şi documentele
care atestă selecţia şi validarea, se vor transmite la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Caraş-Severin, expertului local grup țintă la nivel de proiect CRED, STAN
Simona Liliana, respectând următorul calendar:
o În format editabil .xls , dar şi în format scanat .pdf: excl usiv pe adresa de
e-mail simona.stan@educred.ro , denumind fișierul după exemplul
S_G_Copacele_GT_gimnazial (fără a utiliza diacriticele). Fișierul va
conţine aceleaşi documente pe care le veţi transmite şi în format original şi
anume: Lista (Anexa 4), precum şi procesul-verbal de selecţie în cadrul
comisiilor metodice, respectiv adresa directorului de validare a listei cu
cadrele didactice selectate.
Până la data de 30 aprilie 2022
o În format letric, semnat şi ştampilat, format original. Se aduc de către un
cursant din unitatea de învățământ, odată cu dosarul propriu de înscriere în
grupul țintă.
Până la data de 30 aprilie 2022
➢ Transmiterea dosarului de înscriere în grupul țintă (în format electronic) – exclusiv pe
adresa de e-mail simona.stan@educred.ro – un singur fișier .pdf, cu documentele scanate
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în ordinea precizată mai sus în secțiunea Dosarul de înscriere, denumit fără a utiliza
diacritice, conform exemplului Popa_Ioana_GT_Romana
Până la data de 30 aprilie 2022
➢ Depunerea la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin a dosarelor de
înscriere, doar după validarea dosarelor electronice de către expertul local grup țintă
STAN Simona Liliana.
Până la data de 4 mai 2022
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Anexa 2

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial

a.
b.

c.

d.

e.

Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particulare acreditate, nivel
gimnazial;
Cadru didactic titular pe post/ repartizat pe durata de viabilitate a postului / angajat
pe perioadă determinată (suplinitor) care să aibă cel puțin definitivarea în
învățământ;
Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care au
obținut definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la
activitățile de formare în cadrul proiectului CRED;
Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ gimnaz ial şi
personal didactic din învăţământul special gimnazial care îndeplineşte funcţia de
diriginte în anul şcolar 2022/2023 - pentru disciplina Consiliere şi dezvoltare
personală;
Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a
deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:
a. Directori și directori adjuncți din învățământul preuniversitar;
b. Membri ai Consiliului de administrație;
c. Inspectori școlari generali / generali adjuncți / inspectori școlari de specialitate ;
d. Personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației
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