


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

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”, cu durata de 120 ore, blended-

learning, având alocate 30 credite profesionale transferabile și programul de formare continuă  “CRED 

– Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ primar”, cu 

durata de 120 ore, blended-learning, având alocate 30 credite profesionale transferabile . 

 

Activitatea de selecţie a grupului ţintă este permanentă, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de selecţie,  iar formarea cadrelor didactice din învăţământul gimnazial și primar se va 

desfăşura, continuând cu noi serii în perioada IANUARIE 2021  - APRILIE 2021, cu posibilitatea 

prelungirii în funcţie de condiţiile speciale generate de pandemia cu COVID-19. 

 

Forma de organizare a activităţilor de formare pentru seriile care încep formarea în luna 

Ianuarie 2021 va fi exclusiv online, conform OMEC nr. 5767/15.10.2020. 

 

 Criteriile de selecţie a grupului ţintă – cadre didactice din învăţământul gimnazial / primar din 

Regiunea VEST, respectiv din judeţul HUNEDOARA: 

 

a) Cadru didactic în învăţământul gimnazial/ primar; 

b) Cadru didactic titutar / suplinitor calificat care funcţionează într-o unitate din mediul rural (minim 

50%); 

c) Cadre didactice titulare / suplinitoare calificate din unităţile de învăţământ situate în locatăţi 

dezavantajate socio-economic; 

d) Cadru didactic titutar / suplinitor calificat care să aibă cel puţin definitivarea în învăţământ; 

e) Cadru didactic titular / suplinitor calificat care, la momentul selecţiei, mai are cel puţin 5 ani până la 

încetarea activităţii didactice prin pensionare; 

f) Cadru didactic din învăţământul primar sau gimnazial cu funcţie de conducere: directorii şi 

directorii adjuncţi din unităţi de învăţământ care şcolarizează pe nivelul de învăţământ primar şi /sau 

gimnazial, membri ai consiliului de administraţie, inspectorii şcolari (inspectori şcolari generali, 

inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şcolari la nivelul disciplinei), personalul didactic cu 

experienţă managerială specifică în domeniul educaţiei (au deţinut funcţii de conducere în anul şcolar 

2019/2020 şi/sau în anul şcolar curent). 

 

 Înscrierea cadrelor didactice se poate realiza atât cu ajutorul unității de învățământ dar și 

prin înscrierea individuală completând Formularul de înscriere. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

1. Prin completarea Listei cu cadrele didactice selectate şi validate pentru grupul ţintă pentru toate 

disciplinele, Anexei 4, ataşată prezentei, precum şi documentele care atestă selecţia şi validarea, de 

către unitatea de învățământ. Documentele se vor transmite la Casa Corpului Didactic Hunedoara, 

Expertului local pentru grup ţintă, Tirea Raluca Ana, după cum urmează: În format editabil .xls , dar 

şi în format scanat .pdf (cu număr de inregistrare de la școală, semnată de directorul unității și 

cu ștampilă): pe adresa de e-mail raluca.tirea@educred.ro, denumind arhiva după exemplul 

S_G_A_SAGUNA _GT_gimnazial (fără a utiliza diacriticele). Arhiva 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 comisiei de formare şi  perfecţionare continuă, respectiv adresa directorului de 

validare a listei cu cadrele didactice selectate. Toate documentele vor fi scanate şi denumite pe scurt 

separat şi apoi arhivate cu denumirea unităţii de învăţământ. 

Perioada 05.01.2021 – 08.01.2021 

SAU  

 

1.Completarea de către cadrul didactic a formularului de înscriere la cursul CRED în seria 6 primar / 7 

gimnaziu, accesând link-ul următor:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAkdDL9bndB0BUtXNzvMLMlLXJ4QwrMmYQvMW

bu06SKpLzBg/viewform?usp=sf_link (linkul îl veți primi și separat de adresă pentru a-l putea accesa, 

va fi postat pe site-ul www.ccdhunedoara.ro la secțiunea CRED, dar va fi distribuit și pe pagina de 

facebook a instituției). 

Perioada 05.01.2021 – 08.01.2021 

 

2. Întocmirea și transmiterea dosarului personal, în format electronic, pe adresa de e-mail  

raluca.tirea@educred.ro (documentele cuprinse în dosarul de înscriere le va primi pe mail fiecare 

persoană înscrisă în data de 08.01.2021 sau vor putea fi descărcate de pe site-ul www.ccdhunedoara.ro 

- secțiunea CRED - Dosar înscriere curs CRED – ianuarie 2021). 

Perioada 08.01.2021 – 14.01.2021 

 

3. Depunerea dosarului personal, în format letric la Casa Corpului Didactic Hunedoara, Raluca 

Ana Tirea, expert local pentru grupul ţintă la nivel de proiect CRED. 

Perioada 14.01.2021-19.01.2020 

 

În cadrul programelor de formare continuă acreditate, în proiectul CRED se acordă o atenţie 

special formării/dezvoltării/exersării competenţelor digitale pentru cadrele didactice din învăţământul 

primar şi 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). 

În actualul context pandemic, aceste competenţe sunt cu atât mai mult necesare pentru desfăşurarea 

activităţilor didactice online, fapt pentru care solicităm sprijinul dumneavoastră în selecţia 

participanţilor şi constituirea grupelor de formare, pentru anul şcolar 2020/2021. 

mailto:raluca.tirea@educred.ro
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 Vă rugăm să diseminați informația. 

Pentru orice informații suplimentare privind dosarul de înregistrare în grupul țintă al proiectului 

vă rog să contactaţi expertul local grup țintă la numărul de telefon mobil 0740 049 038. 

 

EXPERT LOCAL COORDONARE FORMARE / HD 

Director CCD HD 

Prof. Adriana ALMĂȘAN   

 

 

EXPERT LOCAL GRUP ŢINTĂ / HD   

Raluca Ana TIREA 

 

 

 

 

 

 
 


