
                                     
 

 
                 
 

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

 

Postat astăzi, 13 septembrie 2019 
Fondul Social European 
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, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 
Beneficiar: Ministerul Educației Naționale (MEN) 
Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 
Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 
Cod SMIS 2014+: 118327 

 
 

ANUNȚ, 

privind selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele 
limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, 
chimie și biologie din municipiul București, în vederea participării la cursul de 

formare profesională continuă 

”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” 

 

               Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în calitate de partener al 
Beneficiarului – Ministerul Educației Naționale,  pentru Casa Corpului Didactic București, 
în calitate de partener pe Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului „CURRICULUM 
RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED Cod SMIS 2014+: 118327, anunță 
organizarea selecției pentru 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 se va desfășura începând cu: 07 octombrie 2019, pentru 
disciplinele limba și literatura română și limba franceză; 04 noiembrie 2019, pentru 
limba engleză; 21 octombrie 2019, pentru disciplinele matematică, fizică, chimie și 
biologie. 
 
Pentru Municipiul București au fost alocate următoarele locuri: 

− 852 locuri, pentru limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă; 

− 624 locuri, pentru matematică, fizică, chimie, biologie. 

−  
Anunțul are ca anexe Calendarul selecției grupului țintă (Anexa nr. 1), Criteriile de 
selecție (Anexa nr. 2) și Macheta utilizată pentru transmiterea cadrelor didactice 
selectate (Anexa nr. 4). 
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Anexa nr. 1 
 

 
 

CALENDARUL SELECȚIEI GRUPULUI ȚINTĂ, 
CADRE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL, PENTRU DISCIPLINELE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, LIMBI MODERNE, LIMBA MATERNĂ, MATEMATICĂ, 
FIZICĂ, CHIMIE ȘI BIOLOGIE 

 
 

 

• Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial, la propunerea consiliului 
profesoral și validarea în consiliul de administrație al unității de învățământ 

Până la data de 20.09.2019 
 
 
 

• Transmiterea de către unitatea de învățământ a listei cu cadrele didactice selectate, 
astfel: 

- pentru ISMB, în format letric la Registratura Inspectoratului Școlar al Municipiului 
București și în format word editabil, la adresa de e-mail: adrian.horvat@ismb.ro; 
 

- pentru CCD București, în format scanat și în format word editabil, la următoarele 
adrese de e-mail, ale experților locali CCD București: 

Sector 1 – Tania Andrei - tania.andrei@educred.ro 
Sector 2 – Camelia Chitcă – camelia.chitca@educred.ro 
Sector 3 – Maria Rădoi – maria.radoi@educred.ro 
Sector 4 – Gheorghe Stancu – gheorghe.stancu@educred.ro 
Sector 5 – Marilena Stroescu – marilena.stroescu@educred.ro 
Sector 6 – Daniela Bădescu – daniela.badescu@educred.ro 
 

Listele în format letric, transmise către ISMB, respectiv, listele scanate, transmise către 
CCD București, trebuie să fie semnate de către directorul unității de învățământ și să aibă 
ștampila școlii. 

Până la data de 23.09.2019 
 
 
 

• Depunerea la sediul CCD a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selectate 
Până la data de 30.09.2019 

 
 

 
 

 

mailto:adrian.horvat@ismb.ro
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Anexa nr. 2 

 

CRITERIILE DE SELECȚIE 
A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL 

 
 
 

a. Cadru didactic titular în învățământul gimnazial; 
 

b. Cadru didactic titular într-o unitate de învățământ gimnazial aflată în zonă 
dezavantajată socio-economic; 

 
c. Cadru didactic titular care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ; 
 
d. Cadru didactic titular care, la momentul selecției, mai are cel puțin 5 ani până la 

încetarea activității didactice prin pensionare; 
 
e. Director/Director adjunct de unitate de învățământ gimnazial, cadru didactic din 

învățământul gimnazial, care predă una dintre disciplinele menționale în anunțul de 
selecție; 

 

 
 
Notă: 
În condițiile în care numărul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice 
titulare, pot fi selectate și cadre didactice calificate cu statul de suplinitor. 
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Anexa nr. 4 

 
 

TABEL CENTRALIZATOR CU PERSONALUL DIDACTIC CARE A FOST VALIDAT PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL 
”CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial” 

 
 
 
Unitatea de învățământ: ________ 
 

București, sectorul ___ 
 

Nr. 
Crt. 

Nume și prenume 
Disciplina 
predată 

E-mail Telefon 
Statut 

(titular/suplinitor) 

Funcție de 
conducere 
(DA/ NU) 

1       

2       

3       

4       

n       

 

 Data: ______ 

                                                                                                                                             DIRECTOR, 

                                                                                                                                         ______________ 

                                                                                                                                                              (semnătura și ștampila școlii) 


