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primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru 

reintegrarea în educație și formare 
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INFORMARE ACTIVITĂȚI  

 

PROIECT  

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED,  

Cod SMIS 2014+: 118327, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 
- iulie 2022 - 

  

Ministerul Educaţiei, 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 - decembrie 2022 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. 

 

A 3.3 Formarea cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea integrării 

noului curriculum de gimnaziu și facilitării tranziției elevilor de la nivelul primar la cel gimnazial 

(asigurarea accesului la învățământ primar și gimnazial de calitate pentru toți elevii) 

 

În luna iulie 2022, s-au finalizat activitățile de formare în toate cele trei programe de formare 

acreditate și derulate de Casa Corpului Didactic Timiș, în calitate de coordonator al Regiunii Vest: 
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1. „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi. Formare nivel II – învăţământ 

primar”, respectiv „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – 

învățământ gimnazial”, cu durata de 120 ore, blended-learning, având alocate 30 credite profesionale 

transferabile.  

2. „Managementul implementării eficiente a curriculumul național. MANAGER - CRED. 

Formare nivel 2”; cu durata de 50 ore, blended-learning, având alocate 12 credite profesionale transferabile.  

3. „Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2.”, cu durata de 50 

ore, blended-learning, având alocate 12 credite profesionale transferabile.  

 

Echipa locală de implementare a avut în coordonare 3 grupe, la care evaluările finale au fost 

organizate de următoarele comisii: 

1. Seria 11_V_G_CS_01 - Limba română - Data evaluării finale: 30.07.2022 

Comisia: Președinte: MARCU NICOLETA; Secretar: STAN SIMONA-LILIANA 

Evaluator 1: RUGINĂ CARMEN-LIDIA; Evaluator 2: ROMAN RAMONA-MIRELA 

- 24 formabili, din care 19 au promovat (5 retrageri) 

2. Seria 11_V_G_CS_02 - Limba franceză - Data evaluării finale: 29.07.2022 

Comisia: Președinte: MARCU NICOLETA; Secretar: KORKA AURORA-RODICA 

Evaluator 1: CROITORU FLORIN; Evaluator 2: RUGINĂ CARMEN-LIDIA 

- 27 formabili, din care 24 au promovat (3 retrageri) 

3. Seria 1_MANAGER_CRED_V_CS_01 - Data evaluării finale: 27.07.2022 - 

Comisia: Președinte: MARCU NICOLETA; Secretar: UNGUR VALERIA  

Evaluator 1: DUDAȘ-VASILE ADRIANA; Evaluator 2: TODOR SORIN-GEORGE 

- 21 formabili, din care 21 au promovat 

 

Situația cadrelor didactice din județul nostru care au finalizat programele de formare CRED 

în seriile curente, se prezintă astfel:  

GRUPA 
Cursanți 

înscriși 

Cursanți 

retrași 

Cursanți 

promovați 

S11_V_G_CS_01 limba română 5 1 4 
S11_V_G_CS_02 limba franceză 11 3 8 
S11_V_G_AR_01 limba engleză 7 0 7 
S11_V_G_AR_02 istorie 1 0 1 
S11_V_G_HD_01 religie 17 3 14 
S11_V_G_HD_02 limba engleză 13 4 9 
S11_V_G_HD_03 TIC 6 1 5 
S11_V_G_TM_01 matematică 11 3 8 
S1_RED_CRED_V_AR_01  1 1 0 
S1_MANAGER_CRED_V_CS_01  3 0 3 
S1_MANAGER_CRED_V_AR_02  8 0 8 

TOTAL 67 
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La nivel național, în luna iulie: 

 

➢ s-a atins pragul de 5 000 de materiale educaționale deschise, realizate de experții RED în 

CRED, reale resurse de sprijin pentru fiecare școală din România și pentru fiecare elev, resurse care 

pot fi accesate aici: 

RED nivel primar:  https://www.youtube.com/c/PrimarEDUCRED 

RED nivel gimnazial: https://www.youtube.com/c/EDUCREDGimnaziu 

https://www.educred.ro/resurse-cred/  

 
➢ corpul de formatori CRED a sporit cu: 

 45 de formatori pentru programul: „Resurse educaționale digitale: Realizare, utilizare, 

evaluare” - în urma promovării lui, profesorii Creatori de RED se vor adresa elevilor cu o 

materie mult mai atractivă, cu noi conținuturi, moderne, optimizate și care integrează aplicații 

și resurse educaționale în format digital; 

 68 de formatori pentru programul: „Managementul implementării eficiente a 

Curriculumului național. Manager-CRED. Formare nivel I.", adresat directorilor și 

directorilor adjuncți și care promovează următoarele mesaje cheie: Managementul curricular 

este calea pentru obținerea unor rezultate ale învățării cât mai dezirabile; Peer learning-ul 

este important și relevant; Sarcinile de lucru sunt ocazie de reflecție, aprofundare și 

dezvoltare. 
 

Noile activități de formare CRED sunt programate să înceapă în toamnă! 
 
 

Despre toate activitățile din cadrul Proiectului CRED, vă invităm să vă informați, accesând: 

https://www.educred.ro/ 

https://www.facebook.com/Proiectul-CRED-265274661062902/  

https://www.facebook.com/groups/574392349703069/ 

https://digital.educred.ro/ 

  

 Vă mulțumim tuturor pentru cooperarea în cadrul proiectului CRED și vă invităm să ne fiți alături în 

continuare. 

Întocmit, 

NICOLETA MARCU 

Expert local coordonare formare – Caraș-Severin 
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