


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

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“CRED – Curriculum 

relevant, educaţie deschisă pentru toţi.  

 

În vederea atingerii indicatorilor din cadrul proiectului POCU ,,Curriculum relevant – 

educație deschisă pentru toți”, implementat de Ministerul Educației, în care se prevede 

participarea la programul de formare acreditat în cadrul proiectului a 55.000 de cadre didactice la 

nivel național, din învățământul primar sau gimnazial; respectiv a realizării indicatorilor de 

selecție prevăzuți pentru județului Hunedoara, vă aducem la cunoștință următoarele: 

- la data de 14.12.2021, la nivelul învățământului primar, indicatorii au fost realizați în 

proporție de 127,30%; 

- la data de 14.12.2021, la nivelul învățământului gimnazial, procentul de realizare a 

indicatorilor prevăzuți a fost de 58,24%,: din totalul de 831 locuri alocate, au participat / 

promovat programul de formare un număr de 484 cadre didactice, la diferite discipline din planul 

cadru; 

De asemenea dorim să vă informăm că se vor organiza încă două serii de formare: Seria 

10 gimnaziu - în perioada 17 ianuarie - 15 aprilie 2022 și Seria 11 gimnaziu – în perioada mai 

– august 2022. 

Prin corelarea Bazei de date a personalului didactic de la nivelul județului Hunedoara, 

constituită la nivelul CCD HD, cu Situația statistică a personalului didactic care a participat la 

programul de formare CRED din județ, în seriile anterioare, am identificat potențiali beneficiari 

ai programului de formare, respectiv cadre didactice titulare și suplinitoare la nivelul de 

predare gimnazial, la disciplinele prevăzute în planul cadru, care au gradul didactic 

definitivat. 

 

Menționăm că programul CRED reprezintă formare continuă în specialitate, obligatorie 

pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și este un program acreditat, la finalul căruia, 

întrunind condiția de prezență, cursanții beneficiază de o subvenție, în cuantum de 600 lei.  

 

Forma de organizare a activităţilor de formare pentru seria care începe formarea în 15 

ianuarie 2022 va fi exclusiv online, conform OME nr. 5138/27.08.2021. 

 

Ţinând seama de 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 care sunt înscrise de  unitatea de învățământ sau care accesează personal formularul on-



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

line https://forms.gle/zZSt2mwVT8oajvSP8 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. 

 

 Înscrierea cadrelor didactice se poate realiza atât prin unitatea de învățământ dar și 

prin înscrierea individuală completând Formularul de înscriere. 

  

Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice din învăţământul gimnazial, 

pentru disciplinele la care există formatori acreditaţi: 

 

➢ Informarea unităţilor de învăţământ şi publicarea pe site a calendarutui şi a criteriitor de 

selecţie a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial; Până la data de 17.12.2021 

 

➢ Selecţia cadrelor didactice din învăţământul gimnazial, la propunerea comisiei de formare şi  

perfecţionare continuă / responsabililor comisiilor metodice şi validarea de către conducerea 

unităţii de învăţământ.  Până la data de 23.12.2021 

  

➢ Transmiterea de către unitatea de învăţământ a listei, în format electronic, cu cadrele 

didactice selectate, la casa corpului didactic și la inspectoratul şcolar; 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. Arhiva va conţine aceleaşi documente pe care 

le veţi transmite şi în format original şi anume: Lista (Anexa 4 care se poate descarca de pe 

site-ul www.ccdhunedoara.ro, la secțiunea ȘTIRI – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ CRED - 

decembrie 2021 ), 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 împreună şi denumite după exemplul 

S_G_CCD_HD _GT (fără a utiliza diacriticele). - 23.12.2021 

 

SAU 

 

➢ Înscrierea cadrelor didactice prin accesarea formularului on line dedicat  accesând linkul 

https://forms.gle/zZSt2mwVT8oajvSP8 sau scanând QR 

Până la data de 05.01.2022 

 

 

 

➢ Depunerea la sediul CCD Hunedoara a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice 

selecţionate. Întocmirea și transmiterea dosarului personal, la Casa Corpului Didactic 

Hunedoara, Raluca Ana Tirea, expert local pentru grupul ţintă la nivel de proiect CRED – 

https://forms.gle/zZSt2mwVT8oajvSP8
mailto:raluca.tirea@educred.ro
https://forms.gle/zZSt2mwVT8oajvSP8
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raluca.tirea@educred.ro (documentele cuprinse în dosarul de înscriere le va primi pe mail 

fiecare persoană înscrisă. 

05.01.2022 

 

Link-ul de înscriere este disponibil pe site-ul www.ccdhunedoara.ro, la secțiunea 

ȘTIRI – SELECȚIE GRUP ȚINTĂ CRED - decembrie 2021. 

 

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial 

a. Cadru didactic care predă în învățământul primar sau gimnazial; 

b. 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; 

c. 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;  

d. Consilieri din cadrul CJRAE care predau în unitățile de învățământ gimnazial; 

e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a deținut 

funcții de conducere în ultimii doi ani școlari: directori și directori adjuncții din unități de 

învățământ; membri ai Consiliului de Administrație; inspectori școlari generali/generali 

adjuncți/ inspectori școlari de specialitate, personal didactic cu experiență specifică în 

domeniul educației. 

 

Echipa locală de implementare a proiectului CRED apreciază contribuția unității dvs. 

școlare în realizarea obiectivelor proiectului în județul Hunedoara și vă adresează mulțumiri 

pentru colaborarea de până acum. 

Vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea indicatorilor Proiectului CRED, astfel încât, 

cadrele didactice din unitatea dvs. de învățământ, să primească informațiile necesare, să se 

înscrie și să participe la programul de formare în seriile următoare.  

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

proiectului vă rog să contactaţi expertul local grup țintă Raluca Ana Tirea 0740 049 038. 

 

EXPERT LOCAL COORDONARE FORMARE / HD 

Director CCD HD 

Prof. Adriana ALMĂȘAN   

 

 

EXPERT LOCAL GRUP ŢINTĂ / HD   

Raluca Ana TIREA 
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