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Către, 

Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara 

În atenția 

Consiliului Profesoral 

Consiliului de Administrație 

 

Referitor: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar urban din județul Hunedoara, în 

vederea participării la cursul de formare  profesională continuă ”CRED – Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, acreditat de Casa Corpului Didactic Timiș   

în cadrul Proiectului ”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 

 

Ministerul Educației Naționale,  în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale 

Educației, cu Casele  Corpului  Didactic din Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din 

municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al 

Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 – 14.11.2021 Proiectul 

”CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, cod SMIS 2014+: 

118327,  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, 

Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i Reducerea și prevenirea 

abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar 

de calitate,  inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în 

educație și formare. 

În cadrul Proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Timiș, în calitate de partener pe Regiunea 

VEST,  a acreditat programul de formare continua ”CRED – Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II – învățământ primar”, cu durata de 120 ore,  blended-learning, având 

alocate  30 credite profesionale transferabile. 

Activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar urban din Regiunea VEST, 

se va desfășura în mai multe perioade: noiembrie 2019 – ianuarie 2020, februarie – martie 2020, aprilie 

– mai 2020 în  locațiile acreditate. Grupul  țintă se va selecta în conformitate cu prevederile  

Metodologiei de selecție a grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar și  gimnazial, 

elaborată și aprobată la nivel de proiect. 
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Selecția se va derula la nivelul unităților de învățământ din județ, prin propunerea cadrelor 

didactice participante la programul de formare de către consiliul profesoral și validarea acestora în 

cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile de selecție prevăzute în Anexa 2. 

Ținând seama de prevederile art. 64 alin. (1)-(2) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: ” În învățământul preuniversitar se aplică 

Curriculumul național (…) care  reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ și al 

programelor școlare din învățământul preuniversitar” și necesitatea aplicării noilor planuri-cadru și 

programe școlare, elaborate de Ministerul Educației Naționale,  cadrele didactice selectate și validate  

în consiliul de administrație au obligația de a participa la cursul de formare, iar conducerea 

unităților de învățământ din care provin are obligația să asigure prezența acestora la cursul de 

formare. 

Grupul țintă al proiectului CRED este reprezentat de un număr de 15.000 cadre didactice din 

învățământul primar,  județul Hunedoara având alocat un număr de locuri pentru activitatea de formare a 

cadrelor didactice din învățământul primar urban conform datelor din tabelul de mai jos: 

REGIUNE 

VEST 

JUDEŢ 

Hunedoara 

URBAN 

TOTAL 

Cadre 

didactice 

titulare 

(conform 

raportărilor 

ISJ HD din 

martie 2019) 

Nr. locuri 

ALOCATE 

463 205 

 

Pentru atingerea indicatorilor de proiect prin care se prevede participarea a 6.000 de directori la 

programul de formare  profesională continua, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară 

activitatea pe nivelul de învățământ primar și predau la acest nivel de învățământ, vor participa 

implicit la programul de formare. 

Activitatea de selecţie a cadrelor  didactice din învățământul primar urban se va desfășura în 

conformitate cu indicatorii din Criteriile de selecție a grupului țintă – cadre didactice din învățământul  

primar din Regiunea VEST, respectiv din județele ARAD, CARAŞ- SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIŞ şi 

termenele din Calendarul selecţiei grupului ţintă, cadre didactice din învămâmântul primar urban, din 

Regiunea VEST,  respectiv din judeţele ARAD, CARAŞ-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIŞ, prevăzute în 

Anexa 2,  respectiv Anexa 1 la prezenta adresă. 

Pentru a realiza selecţia cadrelor didactice pentru grupul ţintă din învăţământul primar urban, vă 

rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte: 
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 În mediul urban - numărul de locuri alocate/unitate de învăţământ cu personalitate 

juridică se calculează împărţind numărul total de cadre didactice titulare la nivelul 

disciplinei, raportat în baza de date din martie 2019, la coeficientul 2,263; 

 Ierarhizarea cadrelor didactice se face în cadrul şedinţei consiliului profesoral, în urma 

propunerilor şi numărului de voturi obţinut de către fiecare cadru didactic propus, în baza 

criteriilor de selecţie prevăzute în Anexa 2; 

 Lista cadrelor didactice selectate se validează în şedinţa consiliului de administraţie. 

 

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

ataşată prezentei, precum şi documentele care atestă selecţia şi validarea, se vor transmite la Casa 

Corpului Didactic Hunedoara  exclusiv pe adresa de e-mail:  raluca.tirea@educred.ro și în CC 

adriana.almasan@educred.ro , după cum urmează: 

a. Anexa 4 în format editabil .xls ,  

b. Anexa 4 în format doc. scanată cu semnătura și ștampila unității de învățământ  

c. Copiile scanate, conform cu originalul, ale proceselor-verbale din cadrul şedinţelor CP şi 

CA.  

Documentele scanate separat şi anexa 4 în format editabil .xls vor fi apoi arhivate 

denumind arhiva după exemplul Șc_Gim_4_Deva_GT_Primar_U (fără a utiliza 

diacriticele).  

  

Termen- până la 18  octombrie 2019 

 

Criteriile de selecţie a grupului ţintă - cadre didactice din învăţământul primar din Regiunea 

VEST, respectiv din judeţele ARAD. CARAŞ-SEVERIN. HUNEDOARA. TIMIŞ şi Calendarul selecţiei 

grupului ţintă, cadre didactice din învăţământul gimnazial, din Regiunea VEST. respectiv din judeţele 

ARAD, CARAŞ-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIŞ, prevăzute în Anexa 2, respectiv Anexa 1 la prezenta 

adresă, vor fi postate pe site-ul Casa Corpului Didactic Hunedoara la adresa www.ccdhunedoara.ro, 

secţiunea CRED – submeniul Invățământ primar (http://www.ccdhunedoara.ro/?a=79&b=2). 

 

Coordinator local formare, 

Almășan Adriana 

 

 

Expert local grup țintă, 

Tirea Raluca Ana 

 

 

mailto:raluca.tirea@educred.ro
mailto:adriana.almasan@educred.ro
http://www.ccdhunedoara.ro/?a=79&b=2
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Anexa 1 

 

Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice din învăţământul primar- 

urban 

 

 

 Informarea unităților de învăţământ și publicarea pe site-ul  fiecărui inspectorat școlar și casa 

corpului didactic a calendarului și a criteriilor de selecție a cadrelor didactice din învăţământul 

primar urban; 

 

Până la data de 14.10.2019 

 

 Selecția cadrelor didactice din învăţământul primar urban, la propunerea consiliului profesoral și 

validarea în consiliul de administrație al unității de învăţământ; 

 

Până la data de 18.10.2019 

 

 Transmiterea de către unitatea de învăţământ a listei cu cadrele didactice selectate, la casa 

corpului didactic, din fiecare județ; 

 

Până la data de 18.10.2019 

 

 Depunerea la sediul CCD a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate. 

 

Până la data de 31.10.2019 
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Anexa 2 

 

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul primar 

urban 

 

 

a. Cadrul didactic titular în învăţământul primar mediul urban; 

b. Cadre didactice titulare din unități de învăţământul primar mediul urban situate în localități 

dazavantajate-socio economic 

c. Cadru didactic titular mediul urban care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ; 

d. Cadru didactic titular mediul urban care, la momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la 

încetarea activității didactice prin pensionare, 

e. Director / director adjunct de unitate de învăţământ mediul urban, care școlarizează elevi nivel 

învățământ primar, cadru didactic la nivel învățământ primar . 

Notă: 

 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. 

 


