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Nr. 7/CRED/CJ/11.01.2021
Către unitățile de învățământ din județul Cluj
Stimată doamnă director/ Stimate domnule director

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3783/06.01.2021, vă informăm că
vom continua procesul de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial din județul
Cluj, în vederea participării la programul de formare profesională continuă „CRED –
Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”,
acreditat de Casa Corpului Didactic Cluj. Programul de formare se desfășoară pe parcursul a
120 de ore, din care 60 ore online sincron și 60 ore online asincron, având alocate 30 de credite
profesionale transferabile, în cadrul proiectului CRED-Curriculum relevant, educație deschisă
pentru toți -cod SMIS 2014+:118327.
În cadru programului de formare continuă acreditat se acordă o atenție specială
formării/dezvoltării/exersării competențelor digitale pentru cadrele didactice. Astfel, pe
parcursul activităților de formare, cadrele didactice participante sunt implicate activ, atât în
activitatea de formare online sincron (webinare), cât și asincron, utilizând platforma pentru
învățare individuală și resursele educaționale deschise.
Pentru atingerea indicatorilor de proiect, prin care se prevede participarea a 6000 de cadre
didactice din învățământul primar sau gimnazial cu funcție de conducere, vor fi selectați direct
și vor participa la cursurile de formare cadre didactice care îndeplinesc funcția de
director/director adjunct de unitate de învățământ, inspector, membru în consiliul de
administrație, care școlarizează elevi pe nivelul de învățământ primar și/sau gimnazial.

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 și Cercetării, cadrele
didactice selectate și validate de către conducerea unității de învățământ 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.
Așadar, continuăm procesul de selecție a cadrelor didactice care predau în învățământul
gimnazial, pentru locurile rămase neocupate. Dacă numărul de solicitanți depășește numărul de
locuri alocate prin proiect, se vor întocmi liste suplimentare la nivelul Casei Corpului Didactic
Cluj. Persoanele care se vor înscrie, vor fi cuprinse la cursurile care se vor desfășura până la
finalul acestui an școlar, precum și în anul școlar 2021 – 2022. Următoarea sesiune de formare
se va desfășura în perioada 25 ianuarie – 20 aprilie 2021, în sistem online.
Selecția cadrelor didactice pentru participarea la programul de formare se realizează fie la
nivelul unității de învățământ, conform Anexei 2 la Adresa MEC nr. 3783/06.01.2021 (cu
validarea de către conducerea unității de învățământ), fie direct, de către fiecare cadru didactic,
prin accesarea formularului online
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpePHpACt29xeA1Trx1IouvBwVxdLtswXihxi
x63JTx90SJA/viewform
Termenul de înscriere este 20 ianuarie 2020, conform calendarului din Anexa 1 la Adresa MEC
nr. 3783/06.01.2021.
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ
1. În cazul în care ați ales varianta selecției cadrelor didactice la nivelul unității
de învățământ, vă rugăm să transmiteți:
-

tabelul nominal cu cadrele didactice propuse, în format electronic (în format editabil și
scanat), la adresa edmund.ienei@educred.ro (până la data de 22.01.2021);

-

tabelul nominal cu cadrele didactice propuse, pe suport de hârtie, semnat și ștampilat (la
sediul Casei Corpului Didactic Cluj, până la data de 29.01.2021).

Tabelul va respecta formatul din Anexa 4.1 și va conține lista cadrelor didactice validate la
nivelul unității de învățământ, în ordinea priorităților.

2. În cazul în care ați ales varianta înscrierii directe a cadrelor didactice prin
accesarea formularului online, vă rugăm să asigurați accesul cadrelor didactice la
formularul
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpePHpACt29xeA1Trx1IouvBwVxdLtswXihxi
x63JTx90SJA/viewform
Indiferent de varianta de înscriere aleasă, fiecare cadru didactic înscris la programul de formare
va depune la CCD Cluj, în format letric, până în data de 29.01.2021 un dosar de înscriere care
conține:
-

cerere de înscriere;

-

formular grup ţintă;

-

acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;

-

declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;

-

copie CI/BI- format A4;

-

copie certificat de nastere - format A4;

-

copie certificat de căsătorie - format A4;

-

copie diploma de studii (licență, masterat, doctorat, după caz);

-

adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică,
specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de
conducere/experiență managerială specifică în domeniul educației în anul școlar
2019-2020 sau în anul școlar curent (director/director adjunct/ inspector școlar
general/inspector școlar general adjunct/inspector școlar de specialitate/ membru
în consiliul de administrație)- format A4.

În cazul în care un cadru didactic nu poate depune în format letric dosarul de înscriere
până la data de 29.01.2021, dosarul se poate transmite în format scanat (un singur PDF
cu

toate

documentele

dosarului)

până

în

20.01.2021,

la

adresa

edmund.ienei@educred.ro , urmând să depună dosarul în format letric cel târziu în data
de 31.01.2021.
Anexăm următoarele documente:


Adresa MEC nr. 3783/06.01.2021;



Calendarul selecției grupului țintă (Anexa 1);



Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (Anexa 2);



Tabel cetralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la curs
(Anexa 4.1);



Cerere de înscriere;



Formular grup ţintă;



Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;



Declaraţie de disponibilitate de participare la curs.

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:


Documentele vor fi așezate în ordinea indicată mai sus;



Documentele fiecărui cadru didactic vor fi pregătite conform modelelor din anexe;



Documentele vor avea formatul A 4 și nu vor fi capsate;



Copiile xerox nu vor fi realizate față-verso;



Nu se vor face copii Xerox pentru două documente pe aceeași pagină;



Documentele vor fi așezate într-un dosar de plastic pentru fiecare cadru didactic.

Persoana de contact: Edmund IENEI, telefon 0733661211, email: edmund.ienei@educred.ro

Director Casa Corpului Didactic Cluj
Mihaela POPESCU

