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Către toate unităţile de învăţământ cu personalitate juridică 

Se va transmite tuturor structurilor. 

 

În atenţia doamnei/domnului director şi a responsabilului cu formarea continuă din unitatea de 

învăţământ 

 

Ministerul Educației Naționale (MEN), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de 

Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, 

Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și 

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, implementează în perioada 15.11.2017 - 14.11.2021 

proiectul „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED”, cod SMIS 

2014+: 118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 

2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.i Reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar 

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

reintegrarea în educație și formare. 

În cadrul proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Buzău, în calitate de partener pe Regiunea 

Sud-Est, a acreditat programul de formare continuă „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. 

Activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial, din regiunea Sud-Est, se 

va desfășura în locațiile acreditate, astfel: 

- începând cu 07 octombrie 2019, pentru disciplinele limba și literatura română, limba franceză; 

- începând cu 04 noiembrie 2019, pentru limba engleză; 

- începând cu 21 octombrie 2019, pentru disciplinele matematică, fizică, chimie și biologie. 

În acest sens, grupul țintă se va selecta în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție a 

grupului țintă, cadre didactice din învățământul primar și gimnazial. 

Prima etapă de selecție se va derula la nivelul unităților de învățământ din județ, prin 

propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în 

cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile de selecție prevăzute în Anexa 2. 

Având în vedere prevederile art. 64 alin. (1)-(2), din Legea educației naționale nr. 1/2011. Cu 

modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: „În învățământul preuniversitar se aplică 

Curriculumul național (…) care reprezintă ansamblul coerent al planurilor - cadru de învățământ și al 

programelor școlare din învățământul preuniversitar” și necesitatea aplicării noilor planuri - cadru și 

programe școlare, elaborate de Ministerul Educației Naționale, cadrele didactice selectate și validate în 

consiliul de administrație au obligația de a participa la cursul de formare, iar conducerea unităților de 

învățământ din care provin are obligația să asigure prezența acestora la cursul de formare. 

Luând în considerare faptul că grupul țintă al proiectului CRED este reprezentat de un număr de 

40.000 cadre didactice din învățământul gimnazial, fiecare județ are alocat un număr de locuri, pentru 

activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul gimnazial. 

Pentru disciplinele limba și literatura română, limbi moderne și limba maternă, numărul de 

locuri  a fost repartizat pe județ astfel:  

 

REGIUNE JUDEȚ URBAN  RURAL 

TOTAL Nr. locuri TOTAL Nr. locuri 
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cadre 

didactice 

titulare 

(conform 

raportărilor 

ISJ din martie 

2019) 

ALOCATE cadre 

didactice 

titulare 

(conform 

raportărilor 

ISJ din martie 

2019) 

ALOCATE 

SUD-EST TULCEA 95 69 67 60 

  

Dacă numărul de solicitanți care doresc să urmeze cursul depășește numărul de locuri alocate, 

se vor întocmi liste suplimentare. 

Pentru disciplinele matematică, fizică, chimie și biologie, numărul de locuri a fost repartizat pe 

județ astfel:  

 

REGIUNE JUDEȚ URBAN  RURAL 

TOTAL 

cadre 

didactice 

titulare 

(conform 

raportărilor 

ISJ din martie 

2019) 

Nr. locuri 

ALOCATE 

TOTAL 

cadre 

didactice 

titulare 

(conform 

raportărilor 

ISJ din martie 

2019) 

Nr. locuri 

ALOCATE 

SUD-EST TULCEA 60 44 44 39 

  

Grupele de formare se vor organiza pe discipline, cu un număr mediu de 20 de cursanți pe 

grupă, iar acolo unde baza de selecție nu permite acest lucru vor putea fi constituite grupe și pe arii 

curriculare. 

Anexăm prezentei criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (Anexa 

2). 

Adresa și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (Anexa 2) vor fi 

postate și pe site-ul ISJ Tulcea. 

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6.000 de directori la 

programul de formare profesională continuă, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară 

activitatea pe nivelul de învățământ gimnazial și predau una din disciplinele menționate vor participa 

implicit la curs. 

Vă rugăm să asigurați informarea tuturor cadrelor didactice din învățământul gimnazial din 

unitatea de învățământ și până la data de 18.09.2019 să transmiteți lista cu cadrele didactice selectate 

conform machetei: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Funcția 

(director/director 

adjunct de unitate 

de învățământ 

gimnazial/profesor 

pentru învățământ 

gimnazial) 

Criteriile 

îndeplinite (a, b, 

c, d, e, f) 
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Macheta completată va fi transmisă doamnei inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 

Rodica NICOTITOV, la adresa  de e-mail nicotitovrodica@yahoo.com, în format editabil (Excel) și 

asumat, scanat. 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL, 

Lucica POPIȘCĂ 

 

 

 

 

  Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane, 

       Rodica NICOTITOV   

 

mailto:nicotitovrodica@yahoo.com

