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UNIUNEA EUROPEANA

Nr. 7548 I 118327 TM 120.05.2020

lnstrumento Structuralo
2t14-2020

Avtzat,

Director

Prof.

Coordonator Partener

CItre,
Unitl{ile de invl{Im6nt preuniversitar din jude{ul Hunedoara

Doamnei / Domnului Director

in aten(ia

Comisiei pentru perfec{ionare qi formare continui
Responsabililor de comisii metodice

Referitor: seleclie cadre didactice din tnvdldmdntul gimnazial din judeyul Hunedoara, tn vederea

participdrii la cursul de formare profesionald continud "CfuED - Curriculum re.levant, educalie

deschisd pentru toli. Formare nivel II - invdydmdnt gimnazial" pentru disciplinele LIMBA SI
LITERATURA ROMAN4, MATEMATIC4, LIMBA ENGLEZ4, GEOGRAFIE Si RELIGIE,

acreditat de Casa Corpului Didactic Timi; tn cadrul Proiectului'CURRICULUM fuELEVANT,

E D U CATIE DE S CH ISi p entr u toli"-C RED

Ministerul Educaliei gi Cercetdrii, in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Institutul de $tiinle ale

Educaliei, cu Casele Corpului Didactic din Botogani, Bragov, Buzdu, Cluj, Olt, Teleorman, Timig 9i din

municipiul Bucuregti, respectiv Inspectoratele $colare Jude{ene Iagi, Bihor gi Inspectoratul $colar al

Municipiului Bucuregti, implementeazi in perioada 1 5. I I .20 I 7 l4.ll .2021 Proiectul

"CURRICULUM RELEVAIIT, EDUCATIE DESCHISA pentru to{i - CRED", cod SMIS 2014+:

118327, cofinan{at din Fondul Social European prin Programul Operalional Capital Uman 2014 - 2020,

Axa prioritard 6: Educalie gi competenle, Prioritatea de investilii 10.i Reducerea gi prevenirea

abandonului qcolar timpuriu ;i promovarea accesului egal la invd{SmAntul pregcolar, primar qi secundar

de calitate, inclusiv la parcursuri de invifare formale, nonformale gi informale pentru reintegrarea in

educalie gi formare.

in cadrul Proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Timig, in calitate de partener pe Regiunea

VEST, a acreditat programul de formare continua ,TCRED - Curriculum relevant, educalie deschisd

pentru toll Formare nivel II - tnv\dmAnt gimnazial" - pentru disciplinele nOruANi,
MATEMATIC4. ENGLEZ4, GEOGRAFIE. RELIGIE. cu durata de 120 ore, blended-learning, avdnd

alocate 30 credite profesionale transferabile

cRs.
rffirfinlr{iim

,,Curriculum relevant, educalie deschisi pentru to!i" - CRED

Proiect cofinanfat din Fondul Social European prin Programul Operalional Capital Uman 2014-2020
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„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

În cadrul programelor de formare continuă acreditate, în cadrul proiectului CRED se acordă o 
atenție special formării/dezvoltării/exersării competențelor digitale pentru cadrele didactice din 

învățământul primar și gimnazial. Astfel pe parcursul activităților de formare, cadrele didactice 
participante sunt implicate active, atât în activitatea de formare online sincronă (webinare) cât și 
asincronă, utilizând platforma pentru învățare individuală. 

Aceste competențe sunt necesare pentru activitatea de sprijin și învățare online a elevilor, fapt 
pentru care solicităm conducerii unitățiilor de învățământ să ne sprijine în constituirea cu celeritate a 
grupelor de formar, pentru a pregăti inclusiv debutul și desfășurarea anului școlar 2020-2021. 

Activitatea de selecție a grupului țintă este permanent în conformitate cu prevederile Metodologiei 
de selecție, iar formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial se va desfășura 
continuând cu serii în perioada 8 iunie – 31 august 2020, cu posibilitatea prelungirii în funcție de 
condițiile special create de pandemia covid – 19. 

 

Grupul țintă at proiectului CRED este reprezentat de un număr de 55.000 cadre didactice, 

calificate, încadrate in învățământul primar și gimnazial, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 
determinată. 

În acest context, pe perioada stării de urgență/alertă sau a menținerii restricțiilor privind 
constituirea grupurilor mai mari de 3-5 persoane, selecția cadrelor didactice din învãțământul gimnazial 

se va realiza la nivelul comisiei pentru perfecționare si formare continuă din cadrul fiecărei unități de 
învățământ, in concordanță cu criteriile de selecție prevăzute in ANEXA 2 la prezenta adresă. Validarea 
propuneritor comisiei pentru perfecționare șì formare continuă se realizează de către directorul unității de 

învățământ. 
Cadrele didactice selectate, validate şi înscrise în Anexa 4 pentru disciplinele limba și literatura 

română, matematică, limba engleză, geografie și religie vor depune / transmite la CCD Hunedoara / la 

adresa de e-mail raluca.tirea@educred.ro , dosarul de înscriere care va conține, în ordine, 
următoarele documente, depuse într-o folie de plastic:  

- Anexele 1 – 4 la dosarul de înscriere (cerere de înscriere, formularul de 
înregistrare a grupului ţintă, declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, declaraţie privind finalizarea cursului de formare), machete care vor fi 

transmise pe adresele de e-mail ale directorilor unităților de învățământ din județul 
Hunedoara dar și pe adresele de e-mail ale profesorilor care se regăsesc în Anexa 

4. Vă rugăm să aveţi în vedere ca toate formularele să fie tipărite cu antetul şi 
susbolul complet al proiectului. Tipărirea incompletă a antetului sau subsolului 
aferent proiectului conduce la invalidarea documentului şi refacerea lui.   

- Copia, conform cu originalul, a cărții de identitate – din care să rezulte 
domiciliul stabil al candidatului şi reşedinţa, după caz,  

- Copia, conform cu originalul, a certificatului de naștere  
- copia, conform cu originalul, a certificatului de căsătorie (dacă numele de pe 

cartea de identitate este diferit de numele înscris pe actele de studii)  
- copie, conform cu originalul, de pe actele de studii, fără suplimentul la diplomă, 

cate atestă specializarea necesară şi angajarea pe post în învăţământul 
preuniversitar pentru disciplina predată în anul şcolar 2019/2020 (diplomă de 
licenţă / diplomă de licenţă + diplomă de master / diplomă de licenţă + diplomă de 
master + doctorat, după caz) în vederea înregistrării corecte a nivelului de educație 
în formularul 2 (formularul de înregistrare a grupului ţintă).  
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„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

- adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte funcția 
didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut, funcție de conducere – 

document în original 
- copie de pe extrasul de cont IBAN deschis pe numele cadrului didactic pentru 

acordarea subvenţiei, acelaşi care va fi înscris pe cererea de înscriere la formare, 
Anexa 1 la dosarul de înscriere; 

Toate formularele vor fi completate cu majuscule și diacritice.  
Pentru completarea anexei 2 privind formularul de înregistrare a grupului țintă vă rugăm să 

parcurgeți ghidul de completare atașat pachetului de documente care vor fi transmise pe e-mail.  

Totodată, vă comunicăm că rubricile Data intrării în operațiune, respectiv  Unitate teritorial 

administrativă NU SE COMPLETEAZĂ. 
Toate documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, semnătura 

directorului și ștampila  unității de învățământ în care cadrul didactic îşi desfăşoară activitatea de bază.  
 

Pentru regiunea VEST numărul de cursanți alocați pe județe și dìscipline partenerulul CCD Timiș, 
în funcție de numărul de cadre didactice calificate, este prezentat in ANEXA 3 la prezenta adresă. 

Dacă numărul de solicitanți care doresc să urmeze cursul depășește numărul de locuri alocat se vor 
întocmi liste suplimentare. 

Calendarul de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial este prevăzut în ANEXA 1 a 

prezentei adrese. 

Lista cu cadrele didactice selectate şi validate pentru grupul ţintă, în baza machetei din ANEXA 4, 

ataşată prezentei, se vor transmite la Casa Corpului Didactic Hunedoara  exclusiv pe adresa de e-mail:  

raluca.tirea@educred.ro  până în data de 27 mai 2020 

 

Pentru informații suplimentare referitoare la selecția grupului țintă și constituirea 
dosarelor de înscriere în grupul țintă al proiectului vă rugăm să vă adresați expertului 
local grup țintă, Tirea Raluca – Ana, la adresa de e-mail: raluca.tirea@educred.ro 

 

Expert local coordonare formare, jud. Hunedoara 

Almășan Adriana   

 

 

Expert local grup ţintă, jud. Hunedoara 

Tirea Raluca – Ana  
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„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Anexa 1 

 

 

Calendarul selectiei grupului țintă, cadre didactice din învațământul gimnazial, 

pentru disciplinele la care există formatori acreditați 
 

lnformarea unităților de învățământ și publicarea pe site-ul Casei Corpului Didactic Hunedoara a 

calendarului și a criteriilor de selecție a cadrelor  didactice  din învățământul  primar  și 

gimnazial; 

Pana la data de 20.05.2020 

 

Selecția cadrelor didactice din învatamantul gimnazial, la propunerea responsabililor de comisii 

metodice  și validarea de către conducerea unității  de învățământ. Selecția poate fi făcuta online, 
iar documentele  doveditoare se pot  semna dupa încetarea stării de  urgență. 

Pana la data de 22.05.2020 

 

Transmiterea de către unitatea de învățământ a  listei, in format electronic, cu cadrele didactice 

selectate,  la Casa Corpului Didactic Hunedoara – raluca.tirea@educred.ro 

Pana la data de 27.05.2020 

 

Depunerea /Transmiterea pe e-mail (raluca.tirea@educred.ro)/ la sediul CCD HD a dosarelor de 

înscriere de către cadrele didactice selecționate. Dosarele cursantilor în format letric vor fi 

depuse la sediile ccd -uri lor după încetarea stării de urgență. 

Pana la data de 03.06 2020 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Anexa 2 

 

 

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învătământul gimnazial 

 

a. Cadru didactic în învățământul gimnazial; 

b. Cadru didactic titular care funcționează într -o unitate din mediul rural (minim 50%); 

c. Cadre didactice titulare din unitățile de învățământ situate în  localități  dezavantajate socio-

economic; 

d. Cadru didactic titular care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ; 

e. Cadru didactic titular care, la  momentul  selecției,  mai  are cel  puțin  5 ani  până  la încetarea  

activității  didactice  prin  pensionare; 

f. Director/ director adjunct de unitate de învatamant, cadru didactic din învățământul gimnazial 

 

Nota: 

În condițiile în care numărul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice titulare, pot fi 

selectate și cadre didactice calificate cu statut de suplinitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 

 


