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UNIUNEA EUROPEANA 

Nr 4724/CRED/06.09. 2021 

Aprob, 

• lnstrumente Structurale 
2014-2020 

Aprob, 

SECRET AR DE STAT 
SORIN ION 

SECRET AR DE ST AT 
Maria ~tefania MAN 

Catre, 

lnspectoratul ~colar Judeiean: DOLJ, GORJ, MEHEDINTI, OLT, VALCEA 

Casa Corpului Didactic: DOLJ/GORJ/MEHEDINTllOLT NALCEA 

Doamnei/Domnului Inspector ~colar General 
Doamnei/Domnului Director 

Ref.: Selectie cadre didactice din invatamdntul primar ~i gimnazial, in vederea participarU la cursul 
de formare profesionala continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare 
nivel II - invatamdnt primar" ~i "CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti. Formare nivel 
II - invatamdnt gimnazial", acreditat de Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buzau, 
Cluj, Olt, Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti, in cadrul proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, 
EDUCATIE DESCH/SA pentru toti - CRED". 

Ministerul Educatiei , In calitate de beneficiar, In parteneriat cu Centrul National de Politici ~i 

Evaluare In Educatie, cu Casele Corpului Didactic din judetele Boto~ani, Bra~ov, Buzau, Cluj , Olt, 
Teleorman, Timi~ ~i din municipiul Bucure~ti , respectiv lnspectoratele ~colare Judetene la~i , Bihor ~i 

lnspectoratul ~olar al Municipiului Bucure~ti , implementeaza In perioada 15.11.2017 - 14.08.2022 
proiectul ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti - CRED" , cod SMIS 2014+: 118327, 
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 
6: Educatie ~i competente, Prioritatea de invest it ii 10. i Reducerea ~i prevenirea abandonului ~colar 
timpuriu ~i promovarea accesului egal la lnvatamantul pre~colar, primar ~i secundar de calitate, inclusiv 
la parcursuri de lnvatare formale, nonformale ~i informale pentru reintegrarea In educa~ie ~i formare. 

Tn cadrul proiectului CRED, casele corpului didactic partenere au acreditat programele de formare 
continua "CRED - Curriculum relevant, educatie deschiso pentru toti. Formare nivel II - invotomdnt 
primar" ~; "CRED - Curriculum relevant, educatie deschiso pentru toti. Formare nivel II- invotomdnt 
gimnazial" , ambele cu durata de 120 ore, blended-learning, avand alocate 30 credite profesionale 
transferabile. 

Avand In vedere prevederile art.64 alin.(1) -(2), din Legea educa~iei na~ionale nr.1/2011 , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, potrivit carora: "in invatamdntul preuniversitar se aplica 
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Curriculumul national ( .... . ) care reprezintii ansamblul coerent al planurilor-cadru de inviitiimcint $i al 
programelor $COlare din mviitiimcintul preuniversitar" ~i necesitatea aplicarii noilor planuri - cadru ~i 

programe ~colare, elaborate de Ministerul Educatiei, cadrele didactice selectate ~i validate de catre 
conducerea unitatilor de invatamant au obligatia de a participa la cursul de formare, iar conducerea 
unitatilor de invatamant din care provin are obligatia sa asigure prezenta acestora la cursul de 
formare. 

in cadrul programelor de formare continua acreditate, In proiectul CRED, se acorda o atentie speciala 
formarii/dezvoltarii/exersarii competentelor digitale pentru cadrele didactice din lnvatamantul primar ~i 
gimnazial. Astfel, pe parcursul activitatilor de formare, cadrele didactice participante sunt implicate 
activ, atat In activitatea de formare In sistem online sincron (webinar), respectiv online, utilizand 
platforma pentru lnvatare individuala ~i resursele educationale deschise (RED). 

in actualul context epidemiologic, competentele digitale sunt cu atat mai mult necesare pentru 
activitatea de sprijin ~i lnvatarea online a elevilor, fapt pentru care solicitam conducerii ISJ ~i unitatilor 
de lnvatamant sa ne sprijine cu celeritate In selectia participantilor ~i constituirea grupelor de formare. 

Activitatea de selectie a grupului tinta este permanenta, In conformitate cu prevederile Metodologiei 
de selectie, iar formarea cadrelor didactice din lnvatamantul primar ~i gimnazial va continua cu noi serii 
care se vor derula In perioada 27 septembrie - 17 decembrie 2021 . 

inscrierea cadrelor didactice din lnvatamantul primar ~i gimnazial, pentru noile serii , se va realiza 
fie la nivelul fiecarei unitati de lnvatamant, In concordanta cu criteriile de selectie prevazute In ANEXA 2 
la prezenta adresa, fie direct, de catre cadrele didactice, prin accesarea unui formular de lnscriere on line, 
publicat pe paginile de internet ale caselor corpului didactic din regiune, precum ~i ale inspectoratelor 
~colare. 

Grupul tinta al proiectului CRED este reprezentat de un numar de 55.000 cadre didactice, calificate, 
lncadrate In lnvatamantul primar ~i gimnazial, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata. 

Pentru regiunea SUD-VEST OLTENIA numarul de cursanti alocati pe judete ~i discipline partenerului 
CCD Olt, In functie de numarul de cadre didactice calificate, este prezentat In ANEXA 3 la prezenta 
adresa. 

in situatia In care nu sunt formatori certificati pentru toate disciplinele sau nu exista un numar de 
cursanti care sa constituie una sau mai multe grupe pentru o anumita disciplina, pentru atingerea 
indicatorilor de proiect se va avea In vedere numarul total de locuri alocat regiunii SUD-VEST OLTENIA, 
conform datelor de la finalul ANEXEI 3. 

Daca numarul de solicitanti care doresc sa urmeze cursul depa~e~te numarul de locuri alocat, se 
vor lntocmi liste suplimentare. 

Procesul de selectie a grupului t inta vizeaza, In continuare, lnvatamantul primar ~i toate 
disciplinele din lnvatamantul gimnazial din planul cadru pentru care exista formatori certificati ~i 

acreditati. 
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Pentru seleqia curenta a grupului tinta, vor avea prioritate cadrele didactice care au obtinut 
definitivarea 1n invatamant in 2019, 2020 si 2021 ~i nu au participat la activitatile de formare din cadrul 
proiectului CRED. 

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6.000 de cadre 
didactice din invatamantul primar sau gimnazial cu func~ie de conducere, a~a cum sunt specificate in 
Anexa 2, ace~tia vor fi selectati direct ~i vor participa la cursurile de formare. 

Va rugam sa asigurati informarea tuturor unitatilor de invatamant din reteaua ~colara a judetului 
dumneavoastra, referitor la continuarea procesului de selectie a cadrelor didactice, in cadrul proiectului 
CRED, precum ~i monitorizarea inscrierilor la activitatile de formare. 

Calendarul de seleqie a cadrelor didactice din invatamantul primar ~i gimnazial este prevazut in 
ANEXA 1 a prezentei adrese. 

Forma de organizare a activitatilor de formare pentru seriile urmatoare respecta prevederile OME 
nr. 5138/27.08.2021. Orice alta modificare va fi comunicata ulterior, in functie de contextul 
epidemiologic. 

Pentru relatii suplimentare, persoana de contact este domnul Emil Dragomirescu, expert 
operational implementare formare, adresa de e-mail : emil.dragomirescu@educred.ro 

Director UIPFFS, Director General DGMRURS, 

Merima - Carmen PETROVIC! 

Manager proiect ct{/ .~RIN 
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Calendarul seleciiei grupului iinta, cadre didactice din invaiamantul 
primar ~i gimnazial, pentru disciplinele la care exista formatori 

acreditati 

lnformarea unitatilor de 1nvatamant ~i publicarea pe siteul fiecarui inspectorat ~colar ~i al 

casei corpului didactic, a calendarului ~i a criteriilor de selectie a cadrelor didactice din 

1nvatamantul primar ~i gimnazial; 

Pana la data de 17.09.2021 

Selectia cadrelor didactice din 1nvatamantul primar ~i gimnazial se va realiza la nivelul 

fiecarei unitati de 1nvatamant ~i va fi validata de conducerea acesteia. Selectia poate fi facuta 

~i on line, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior; 

Pana la data de 21 .09.2021 

Transmiterea listei cu cadrele didactice selectate, 1n format electronic, la inspectoratul 

~colar ~i la casa corpului didactic din fiecare judet, de catre unitatile de 1nvatamant; 

Pana la data de 24.09.2021 

Depunerea dosarelor de 1nscriere de catre cadrele didactice seleqionate, la sediul casei 

corpului didactic din fiecare judet. 

Pana la data de 30.09.2021 
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ANEXA 2 la Adresa nr 4724/CRED/06.09.2021 

Criteriile de selectie a cadrelor didactice din invatamantul , , 
primar ~i gimnazial 

a. Cadru didactic in unitatile de invatamant de stat ~i particular acreditate, nivel 
primar/gimnazial; 

b. Cadru didactic titular pe post/repartizat pe durata de viabilitate a 
postului/angajat pe perioada determinata (suplinitor), care sa aiba eel putin 
definitivarea in invaiamant; 

c. Pentru selectia curenta a grupului tinta, vor avea prioritate cadrele didactice 
care au obtinut definitivarea in invatamant in 2019, 2020 si 2021 ~i nu au 
participat la activitatile de formare din cadrul proiectului CRED. 

d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau in unitatile de invatamant de 
nivel gimnazial; 

e. Personal cu functii de conducere, cadru didactic din invatamantul 
primar/gimnazial, care a detinut functii de conducere 1n ultimii doi ani ~colari: 

- directori ~i directori adjuncti din unitati de 1nvatamant; 
membri ai Consiliului de Administratie; 
inspectori ~colari generali/generali adjunctilinspectori ~colari de 
special itate; 
personal didactic cu experienta manageriala specifica 1n domeniul 
educatiei. 

' 
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ANEXA 3 la Adresa nr. 4724/CRED/06.09.2021 

Instrument• Structurale 
2014-2020 

REPARTIZARE CURSANTI PE DISCIPLINE PENTRU REGIUNEA SUD-VEST OL TENIA 

REGIUNE 

Sud -Vest 
Oltenia 

• 

ARIE CURRICULARA DISC/PL/NA 

Lb. Romana 

LIMBA $1 
Lb. Engleza 

Lb. Franceza 
COMUNICARE 

Lb. Germana 

Lb. Maghiara 

Matematica 

MATEMATlcA $1 Fizica 

$TllNTE Chimie 

Biologie 

lstorie 

Geografie 
OM $1 SOCIETATE 

Religie 

$tiinte Sociale 

Educatie 

ARTE Muzicala 

Educatie Plastica 

EDUCATIE FIZICA $1 Educatie Fizica 
SPORT 

TEHNOLOGll 
TIC 

Tehnologii 

PRIMAR 

TOTAL GIMNAZIU 

TOTAL PRIMAR 

888 
100 

TOTAL 
ALOCATPE 
DISC/PL/NA 
PE REGIUNE 

90 
55 
70 
6 
0 

101 
49 
27 
51 
48 
25 
27 
45 

51 

30 

156 

32 
24 
100 

NOTA 1: La numarul TOTAL de locuri alocat pe niveluri de studiu, pe fiecare nivel 1n parte se 
va adauga numarul corespunzator de abandonuri cu prezenta zero la formare. 

NOTA 2: Tn cazul 1n care pentru o anumita disciplina din cadrul ariei curriculare nu exista 
solicitari din partea cursantilor sau formatori acreditati, puteti redistribui numarul locurilor 
1n vederea organizarii grupelor de cursanti pentru alte discipline. 
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