
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin    Casa Corpului Didactic Timiş 

                 Nr. 3433/25.03.2021              Nr. 1115/ 118327_TM / 26.03.2021 

                                                      

                                                                                                                             Avizat, 

                            Director CCD Timiş 

            Prof. dr. Patricia Elida PISANO 

 

Către 

Unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin  

Doamnei / Domnului Director 

 

În atenţia  

Comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă/Responsabililor de comisii metodice 

  

 

Referitor: Selecţie cadre didactice din învăţământul gimnazial din judeţul Caraş-Severin, în vederea 

participării la cursul de formare profesională continuă “CRED – Curriculum relevant, educaţie 

deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic 

Timiş în cadrul Proiectului “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - 

CRED”, pentru următoarele discipline: 

 

➢ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ LIMBA ENGLEZĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ LIMBA FRANCEZĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ MATEMATICĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ FIZICĂ – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ CHIMIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ BIOLOGIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ ISTORIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ GEOGRAFIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ RELIGIE ORTODOXĂ – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ INFORMATICĂ ŞI TIC – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

➢ EDUCAŢIE MUZICALĂ – MEDIUL URBAN ŞI RURAL 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe 

ale Educaţiei, cu Casele Corpului Didactic din judeţele Botoşani, Braşov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, 

Timiş şi din Municipiul Bucureşti, respectiv Inspectoratele Şcolare Judeţene Iaşi, Bihor şi 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, implementează în perioada 15.11.2017-14.08.2022 
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Proiectul “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”, cod 

SMIS 2014+:118327, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10.i Reducerea şi 

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 programe 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. 

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 şi Cercetării, cadrele didactice selectate şi 

validate de către conducerea unităţilor de învăţământ, conform metodei de înscriere indirecte 

prin validarea la nivelul comisiilor din şcoală  respectiv, cadrele didactice care au optat pentru 

soluţia alternativă de înscriere prin accesarea formularului on-line, conform metodei de 

înscriere directe prin accesarea formularului on-line dedicat la nivelul disciplinei, au obligaţia de 

a participa la cursul de formare, iar conducerea unităţilor de învăţământ din care provin are 

obligaţia să asigure prezenţa acestora la cursul de formare. 

În cadrul programelor de formare continuă acreditate la nivelul Proiectului CRED se 

acordă o atenţie specială 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 conducerii ISJ CS şi 

directorilor unităţilor de învăţământ să ne sprijine în selecţia participanţilor şi constituirea 

grupelor de formare.  

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

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

continuând cu noi serii în perioada 15 mai – 31 iulie 2021, cu posibilitatea prelungirii în funcţie de 

condiţiile speciale create de pandemia COVID-19. 

În acest context, pe perioada stării de urgenţă/alertă sau a menţinerii restricţiilor privind 

constituirea grupurilor mai mari de 20 de persoane, selecţia/înscrierea cadrelor didactice din 

învăţământul gimnazial, care nu au mai fost selectate/ nu s-au mai înscris în grupul ţintă până 

acum, se poate realiza în 2 moduri: 
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1. METODA INDIRECTĂ DE ÎNSCRIERE prin propunerea cadrului didactic la nivelul 

comisiilor din şcoală -  comisia pentru perfecţionare şi formare continuă / 

responsabilii comisiilor metodice din cadrul fiecărei unităţi de învăţământ, în strictă 

concordanţă cu criteriile de selecţie din Anexa 2 la prezenta adresa. Validarea propunerilor 

comisiei pentru perfecţionare şi formare continuă / responsabililor de comisii metodice 

se realizează de către directorul unităţii de învăţământ prin adresă de validare. 

 

2. METODA DIRECTĂ DE ÎNSCRIERE prin accesarea formularului on-line dedicat la 

nivelul disciplinei - cadrele didactice se înscriu individual la formare prin accesarea 

formularului on-line la adresa/link-ul https://forms.gle/nASDXvVsqtXgvMYa8 

 

Un cadru didactic inclus la activitățile de formare în seriile anterioare și care a abandonat 

formarea, din diverse motive, nu mai poate fi inclus la formare în seriile curente sau în seriile 

viitoare, deci nu mai poate face obiectul unei alte selecţii.  

Grupul ţintă al proiectului CRED este reprezentat de un număr de 55.000 cadre didactice, 

calificate, încadrate în învăţământul primar şi gimnazial, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă 

determinată. 

Pentru atingerea indicatorilor de proiect,  prin care se prevede participarea a 6000 de cadre 

didactice din învăţământul primar şi gimnazial cu funcţie de conducere, vor fi selectaţi direct şi vor 

participa la cursurile de formare cadre didactice care îndeplinesc funcţia de director/director adjunct de 

unitate de învăţământ, inspector, membru în consiliul de administraţie, din unităţile de învăţământ care 

şcolarizează elevi pe nivelul de învăţământ primar şi/gimnazial. 

Selecţia pentru următoarea serie de cursanţi se va derula la nivelul tuturor unităţilor de 

învăţământ din judeţul Caraş-Severin, prin propuneri pentru parcurgerea programului de formare de 

către CADRELE DIDACTICE TITULARE, DAR ŞI ANGAJATE PE DURATA VIABILITĂŢII 

POSTULUI / SUPLINITOARE CALIFICATE, CARE AU DOBÂNDIT DEFINITIVAREA ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT şi care la momentul selecţiei mai au cel puţin 5 ani până la încetarea activităţii 

didactice prin pensionare, în concordanţă cu criteriile de selecţie prevăzute în Anexa 2 la prezenta 

adresă.  
Calendarul de selecţie/înscriere a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial este prevăzut 

în Anexa 1 la prezenta adresă. 

Activităţile specifice pentru cadrele didactice care debutează la formare în Seria 8 Gimnaziu se 

vor realiza începând cu data de 15 mai 2021 şi se vor organiza online. Obiectivul MEC este acela de a 

flexibiliza programul cursanților printr-o repartizare mai eficientă a orelor de formare pe săptămână. 

Evaluarea finală se va organiza după 15 zile de la finalizarea activităților de formare în regim asincron. 

Totodată, vă comunicăm că fiecare cadru didactic selectat în grupul ţintă şi participant la 

formare este eligibil să primească un stimulent sub forma unei subvenţii, ajutor bănesc nerambursabil 

(nu sunt necesare documente fiscale ca dovadă a utilizării fondului bănesc), în cuantum de 600 lei, ce 

acoperă costurile cu eventualul transport şi masa pentru participarea la formare. 

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

Regiunea VEST, respectiv din judeţele ARAD, CARAŞ-SEVERIN, HUNEDOARA, TIMIŞ şi  
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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 ataşate la prezenta adresă, vor fi postate atât pe site-ul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Caraş-Severin la adresa www.isjcs.ro  , secţiunea NOUTĂŢI, Proiect CRED, cât şi pe site-

ul Casei Corpului Didactic Caraş-Severin la adresa www.ccdcs.ro . 

În cazul în care unitatea de învăţământ a procedat la selecţia cadrelor didactice prin aplicarea 

procedurilor METODEI INDIRECTE DE ÎNSCRIERE, în Anexa 4 privind Lista cu cadrele didactice 

şi cadrele didactie rezervă selectate şi validate, elaborată separat pentru fiecare disciplină în parte, se 

vor înscrie, în ordine, cadrele didactice care predau disciplina respectivă şi nu au mai participat la 

formare în cadrul Proiectului CRED: directorul şi/sau directorul adjunct, apoi inspectorul şcolar titular 

în unitatea de învăţământ respectivă, membrul/membrii consiliului de administraţie, profesorii titulari, 

angajaţi cu CIM pe perioada viabilităţii postului şi  suplinitori calificaţi, angajaţi pe perioadă 

determinată (dacă au promovat definitivarea în învăţământ), respectând criteriile de selecţie prevăzute 

în Anexa 2 la prezenta adresă. 

Anexa 4 va fi completată şi transmisă, alături de adresa cu propuneri a comisiei de 

perfecţionare continuă/responsabilii de comisie metodică, precum şi de adresa de validare a 

directorului, doar de unităţile de învăţământ care au selectat cadre didactice în cadrul acestei etape prin 

METODA INDIRECTĂ DE ÎNSCRIERE. Toate documentele școlii, în cazul aplicării METODEI 

INDIRECTE DE ÎNSCRIERE, vor fi transmise atât în format scanat .pdf, pe e-mail, dar și letric, în 

format original, conform termenelor din calendarul prezentului apel de selecţie. 

Toate cadrele didactice selectate, validate şi înscrise în Anexa 4, în baza METODEI 

INDIRECTE DE ÎNSCRIERE, dar şi cadrele didactice care au optat pentru METODA DIRECTĂ DE 

ÎNSCRIERE, prin accesarea formularului on-line dedicat, la una dintre disciplinele:   

 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

LIMBA ENGLEZĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

LIMBA FRANCEZĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

MATEMATICĂ - MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

FIZICĂ – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

CHIMIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

BIOLOGIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

ISTORIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

GEOGRAFIE – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

RELIGIE ORTODOXĂ – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

INFORMATICĂ ŞI TIC – MEDIUL URBAN ŞI RURAL;  

EDUCAŢIE MUZICALĂ  – MEDIUL URBAN ŞI RURAL,  

vor transmite dosarul de înscriere la ISJ CS-Compartimentul MRU, conform precizărilor din prezenta 

adresă, atât scanat în format .pdf, cât şi în format letric, după cum urmează: 

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE la formare conține, în ordine, următoarele documente:  
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- Anexele 1, 3, 5 şi 8 la dosarul de înscriere (cerere de înscriere, declaraţie privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, declaraţie privind finalizarea cursului de 

formare, formularul de înregistrare a grupului ţintă) atașate prezentului e-mail, 

datate, cu o zi la alegere în perioada 8-9 sau 12-13.04.2021, dată la care 

cadrul didactic este obligat să depună dosarul în format letric, original, la ISJ 

CS – Compartimentul MRU. Vă rugăm să aveţi în vedere tipărirea integrală a 

documentului, cu antet şi susbol complet al proiectului. Tipărirea incompletă a 

antetului sau subsolului aferent proiectului conduce la invalidarea documentului şi 

refacerea lui.   

- copia cărții de identitate – din care să rezulte domiciliul stabil al candidatului şi 

reşedinţa, după caz, conformată cu originalul de către directorul unităţii de 

învăţământ;  

- copia certificatului de naștere - conformată cu originalul de către directorul 

unităţii de învăţământ;  

- copia certificatului de căsătorie (dacă numele de pe cartea de identitate este 

diferit de numele înscris pe actele de studii) - conformată cu originalul de către 

directorul unităţii de învăţământ; 

- copie 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 2020/2021 (diplomă de licenţă / diplomă de licenţă + 

diplomă de master / diplomă de licenţă + diplomă de master + doctorat, după caz) 

în vederea înregistrării corecte a ISCED.  

- adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte funcția 

didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut, funcție de conducere – 

format original. 

Toate formularele vor fi completate cu majuscule și diacritice.  

Pentru completarea anexei 8 privind formularul de înregistrare a grupului țintă vă rugăm să 

parcurgeți ghidul de completare atașat prezentului 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”, precum și 

semnătura directorului și ștampila  unității de învățământ în care cadrul didactic îşi desfăşoară 

activitatea de bază.  

 

CALENDARUL CADRELOR DIDACTICE 

 

 

➢ METODA INDIRECTĂ DE ÎNSCRIERE - 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. Selecţia poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna 

ulterior. 

Până la data de 02.04.2021 
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➢ METODA DIRECTĂ DE ÎNSCRIERE - Înscrierea cadrelor didactice prin accesarea 

formularului on line dedicat la adresa/linkul https://forms.gle/nASDXvVsqtXgvMYa8 

 

Până la data de 07.04.2021 

 

➢ Transmiterea dosarului de înscriere în grupul țintă (în format electronic) – exclusiv pe 

adresa de e-mail datecred.cs@gmail.com – un singur fișier scanat, în format .pdf, cu documentele 

în ordinea precizată mai sus, în secțiunea Dosarul de înscriere, denumit fără a utiliza diacritice, 

conform exemplului Ionescu_Sorina_GT_disciplina 

Perioada 2-7.04.2021 

  

➢ Colectarea dosarelor de înscriere în grupul țintă (în format letric) – depunerea dosarului 

personal, în format letric, într-o folie de plastic, la inspectorul şcolar pentru Managementul 

Resurselor Umane, prof. Simona Liliana STAN, expert local pentru grupul ţintă la nivel de proiect 

CRED. Totodată, cadrele didactice care au fost selectate prin METODA INDIRECTĂ DE 

ÎNSCRIERE, aduc și documentele în format original privind selecția la nivelul unității de 

învățământ.  

În perioada 8-9 sau 12-13.04.2021, 

la ISJ CS – Compartimentul MRU 

conform datării anexelor 1, 3, 5, şi 8  

din dosarul de înscriere 

 

➢ După înscriere, este obligatorie confirmarea din partea viitorilor cursanți a disponibilității de 

a participa la curs în perioada stabilită pentru Seria 8 Gimnaziu, respectiv 15 mai-31 iulie 

2021. În acest sens, există un al doilea formular special creat, pe care viitorii cursanți trebuie 

să îl acceseze şi să îl completeze cu datele corespunzătoare 

 https://forms.gle/ms7Sb2PiVKpPnQHdA  

 

Până la data de 07.04.2021 

 

 

CALENDARUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT – metoda indirectă de înscriere 

 

➢ Informarea unităţilor de învăţământ şi publicarea pe site-ul fiecărui inspectorat şcolar a 

calendarutui şi a criteriitor de selecţie a cadretor didactice din învăţământul gimnazial; 

26.03.2021 

 
➢ 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. Selecţia poate fi făcută online, iar documentele 

doveditoare se pot semna ulterior. 
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Până la data de 02.04.2021 

➢ Directorul unităţii de învăţământ transmite, în format editabil .xls , dar şi în format scanat 

.pdf: exclusiv pe adresa de e-mail datecred.cs@gmail.com, o arhivă denumită  după exemplul 

S_G_Gradinari_GT_gimnazial (fără a utiliza diacriticele) conţinând documentele rezultate în 

urma selecţiei, respectiv, Anexa 4 privind Lista cu cadrele didactice şi cadrele didactie rezervă 

selectate şi validate, elaborată separat pentru fiecare disciplină în parte + adresa cu propuneri a 

comisiei de perfecţionare continuă/responsabilii de comisie metodică + adresa de validare a 

cadrelor didactice de către directorul unităţii de învăţământ. 

Până la data de 02.04.2021 

 

Informații suplimentare privind dosarul de înregistrare în grupul țintă al proiectului - 

expert local grup țintă, la numărul de telefon mobil 0744 769 767. 

 

  

EXPERT LOCAL COORDONARE FORMARE / CS 

Prof. Nicoleta MARCU   

 

 

EXPERT LOCAL GRUP ŢINTĂ / CS 

Inspector şcolar MRU   

Prof. Simona Liliana STAN 
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Anexa 1 

 

 

 

Calendarul selecției grupului țintă, cadre didactice din învăţământul  

gimnazial, pentru disciplinele la care există formatori acreditaţi 

 

 

 

➢ Informarea unităţilor de învăţământ şi publicarea pe s ite-ul fiecărui 

inspectorat şcolar a calendarutui şi a criteriitor de selecţie a cadretor 

didactice din învăţământul  gimnazial; 

26.03.2021 

 

➢ 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. Selecţia poate fi făcută online, iar documentele 

doveditoare se pot semna ulterior. 

Până la data de 02.04.2021 

 

➢ Înscrierea cadrelor didactice prin accesarea formularului on line 

dedicat 

Până la data de 07.04.2021 

 

➢ Transmiterea de către unitatea de învăţământ a listei, în format  

electronic, cu cadrele didactice selectate, la inspectoratul şcolar şi la 

casa corpului didactic, din fiecare judeţ; 

02.04.2021 

 

➢ Depunerea la sediul CCD Caraş-Severin a dosarelor de înscriere de către 

cadrele didactice selecţionate.  

13.04.2021 
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Anexa 2  

 

 

 

 

Criteriile de selecţie a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial 

 

 

 

 

a) Cadru didactic în învăţământul gimnazial; 

b) Cadru didactic titutar/calificat care funcţionează într-o unitate din mediul 

rural (minim 50%); 

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

locatăţi dezavantajate socio-economic; 

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

învăţământ; 

e) Cadru didactic titular/calificat care, la momentul selecţiei, mai are cel 

puţin 5 ani până la încetarea activităţii didactice prin pensionare;  

Cadru didactic din învăţământul 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 2020/2021). 
 

 

 

 

 

 


