


 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale (RED) și 

integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare. 
 

Activitatea de selecție a grupului țintă se va derula în conformitate cu prevederile Metodologiei 

de selecție și cu criteriile de selecție prevăzute în adresă, iar formarea cadrelor didactice va continua cu 

o nouă serie care se va derula în perioada 3 octombrie - 30 decembrie 2022. 
 

Înscrierea cadrelor didactice eligibile, conform criteriilor prevăzute în Anexa 2, se poate realiza 

optându-se pentru una dintre cele două variante: 
 

1. Metoda de înscriere indirectă – selecția şi propunerea cadrelor didactice la nivelul unității 

de învățământ prin comisia pentru perfecționare și formare continuă / responsabilii 

comisiilor metodice, în concordanță cu criteriile de selecție din Anexa 2 la prezenta adresa. 

Validarea propunerilor comisiei pentru perfecționare şi formare continuă / responsabililor de 

comisii metodice se realizează de către directorul unității de învățământ prin adresă de 

validare. 
2. Metoda de înscriere directă prin accesarea formularului online dedicat - cadrele didactice 

se vor înscrie individual la formare completând datele solicitate în formular prin accesarea link- 

ului https://forms.gle/w2KER3yx68juaE8v7  
 

Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în 

învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de 

formare din cadrul proiectului CRED. 
 

Dacă numărul de solicitanți care doresc să urmeze cursul depășește numărul de locuri alocat, se vor 

întocmi liste suplimentare. 
 

Unitățile de învățământ care vor înscrie cadre didactice din unitate prin validarea la nivelul 

comisiilor din școală vor completa Anexa 4 (Lista cu cadrele didactice selectate şi validate), 

respectând criteriile de selecție prevăzute în Anexa 2. 

Anexa 4 va fi transmisă doar de către unitățile de învățământ care au selectat cadre didactice în 

cadrul acestei etape de selecție. Toate documentele școlii, în cazul aplicării metodei 1 de înscriere, vor 

fi transmise atât în format scanat .pdf, pe e-mail, dar și letric, în format original, conform termenelor 

din calendarul apelului de selecție (Anexa 1). 

Cadrele didactice selectate, validate şi înscrise în Anexa 4 de către unitățile de învățământ din 

județul Timiș, conform metodei 1 de înscriere la formare, respectiv cadrele didactice care se vor 

înscrie direct prin accesarea formularului on-line dedicat, conform metodei 2 de înscriere la formare, 

vor transmite dosarul de înscriere la Casa Corpului Didactic Timiș, doamnei Duiuleasa Simona, 

conform precizărilor din prezenta adresă şi termenelor din Anexa 1. 
 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE conține, în ordine, următoarele documente:  

- Anexele 1, 3, 5 și 8 în format original (cererea de înscriere, formularul de 

înregistrare a grupului țintă, acordul privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și declarația privind finalizarea programului de formare) atașate 

https://forms.gle/w2KER3yx68juaE8v7
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prezentului e-mail, datate în perioada 16 – 23 septembrie 2022. Vă rugăm să 

aveți în vedere tipărirea integrală a documentului, cu antetul şi subsolul 

proiectului complet. 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 

reședința, după caz (copie, conformată cu originalul de către director) 

- copia certificatului de naștere (copie, conformată cu originalul de către director) 

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

diferit de numele înscris pe actele de studii; (copie, conformată cu originalul de 

către director) 

- copie de pe actele de studii, fără suplimentul la diplomă, cate atestă specializarea 

necesară şi angajarea pe post în învățământul preuniversitar pentru disciplina 

predată în anul școlar 2022/2023 (diplomă de licență / diplomă de licență + 

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

în vederea înregistrării corecte a ISCED. (copie, conformată cu originalul de către 

director) 

- documente care dovedesc competențe digitale (orice document relevant va fi 

depus în copie, conformată cu originalul de către director) 

- 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 secțiunii A a anexei 8 privind formularul de înregistrare a grupului țintă vă 

rugăm să aveți în vedere faptul că rubricile: Data intrării în operațiune, respectiv  Unitate teritorial 

administrativă NU SE COMPLETEAZĂ. 

Toate documentele solicitate a fi depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, 

precum și semnătura directorului și ștampila  unității de învățământ în care cadrul didactic își 

desfășoară activitatea de bază.  
 

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

expert regional coordonator grup țintă Duiuleasa Simona, telefon mobil 0748149293. 

 

 

Expert regional coordonator grup țintă  

Duiuleasa Simona – Elena  
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Anexa 1 

 

 

CALENDARUL SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEȚUL 

TIMIȘ – ETAPA SEPTEMBRIE 2022 

 

 

 
 

1. Transmiterea anexei 4 și a dosarelor de înscriere în grupul țintă (în format electronic) – 

exclusiv pe adresa de e-mail simona.duiuleasa@educred.ro – denumit fără a utiliza diacritice, 

conform exemplului: Anexa_4_Sc_25_TM, respectiv  Florian_Magda_GT_RED 

 

16 - 21 septembrie 2022 

  

2. Înscrierea cadrelor didactice prin accesarea formularului on line dedicat:  

https://forms.gle/w2KER3yx68juaE8v7   

 

16 – 21 septembrie 2022 

 

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

personal, în format letric, într-o folie de plastic, la Casa Corpului Didactic Timiș. Cu același prilej, 

cadrele didactice vor aduce și documentele în format original privind selecția la nivelul unității de 

învățământ (dacă selecția s-a realizat conform metodei 1).  

19 – 28 septembrie 2022 

 

 

 

 

mailto:simona.duiuleasa@educred.ro
https://forms.gle/w2KER3yx68juaE8v7
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Anexa 2 

 

 

 

Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învăţământul primar și gimnazial 

 

 

 

 

a. Cadru didactic în unităţile de învăţământ de stat şi particular acreditate,  

nivel primar/gimnazial, inclusiv învăţământul special; 

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. Personal cu funcții de îndrumare şi control, cadru didactic din 

învățământul primar / gimnazial, care a deținut aceste funcții în ultimii 

doi ani școlari: 

-inspectori școlari generali / generali adjuncți / inspectori școlari de 

specialitate; 

-profesori metodişti ai inspectoratelor şcolare şi/sau ai casei corpului 

didactic; 

-membri ai consiliilor consultative pe discipline;  

-cadre didactice responsabile ale comisiilor metodice cu caracter 

permanent constituite la nivelul unităţilor de învăţământ, respectiv 

comisia pentru curriculum. 
 

d. Pentru selecţia curentă a grupului ţintă vor avea prioritate cadrele 

didactice care predau în învăţământul gimnazial, care deţin competenţe 

digitale şi care nu au participat la activităţile de formare din cadrul 

proiectului CRED. 
 

 

 

 

 


