
 

 

 

 

 

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, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare 

Beneficiar: Ministerul Educației (ME) 

Titlul proiectului: „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”-CRED 

Contract de finanțare nr. POCU/254/6/20 

Cod SMIS 2014+: 118327 

 

Nr. 5274/CRED/CJ/15.09.2022 

 

Către unitățile de învățământ din județul Cluj  

 

Stimată doamnă director/ Stimate domnule director 

 

 

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației nr. 6233/CRED/12.09.2022, vă informăm că 

demarăm procesul de selecție a cadrelor didactice care ocupă funcții de conducere în unități 

de învățământul din județul Cluj (unități de învățământ de stat, inclusiv special, care 

școlarizează pe nivel primar și/sau gimnazial), în vederea participării la programul de formare 

profesională continuă  „Managementul implementării eficiente a curriculumului national. 

MANAGER – CRED. Formare nivel 2”, acreditat de Casa Corpului Didactic Cluj. Programul 

de formare se desfășoară pe parcursul a 50 de ore, din care 25 ore online sincron și 25 ore online 

asincron, având alocate 12 de credite profesionale transferabile, în cadrul proiectului CRED-

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți  - cod SMIS 2014+:118327. 

 

Programul de formare are ca obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor de școli 

de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național (învățământ primar 

și gimnazial) la nivelul unității de învățământ. 

 

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 în anul școlar 2022-2023. Prima sesiune de formare 

se va desfășura în perioada 7 octombrie – 23 decembrie 2022, în format online.  



 Forma de organizare a activităților de formare pentru seria curentă și seriile următoare 

respectă prevederile OME nr. 4224/06.07.2022. 

Calendarul programului de formare va ține cont de perioada sărbătorilor legale. 

 

Selecția cadrelor didactice care ocupă funcții de conducere pentru participarea la programul de 

formare se realizează fie la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, fie direct, de către 

fiecare persoană, prin accesarea formularului online:  

https://forms.gle/skpgwfRHR9nQijz79 

 

Termenul de înscriere online este 23 septembrie 2022. 

 

Fiecare director/director adjunct înscris la programul de formare va depune dosarul de 

înscriere în original la sediul CCD Cluj, până în data de 05.10.2022 (zilnic, de luni până 

vineri, în intervalul orar 12.00 – 15.00). 

 

Dosarul de înscriere 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 (este obligatoriu pentru toate persoanele, pentru a 

identifica inițiala tatălui) - format A4;  

- copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) - 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, funcție de conducere - format A4, conform 

modelului. 

 

Anexăm următoarele documente: 

 Adresa ME nr. 6233/CRED/12.09.2022;  

 Cerere de înscriere;   

 Formular grup ţintă; 

 Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;  

 Declaraţie de disponibilitate de participare la curs; 

 Adeverință tip de la unitatea de învățământ. 

https://forms.gle/skpgwfRHR9nQijz79


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, fără folie, 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 

 

about:blank


 
 
 
 

 
ANEXA 1  

Cerere de înscriere la programul de formare continuă 
 
 

„Managementul implementării eficiente a curriculumului național. 
MANAGER – CRED. Formare nivel 2” 

 

 

Subsemnatul/subsemnata _____________________________________________________  
 

 

CNP 
 
Telefon:  ____________________E-mail ___________________________________________ 
 
Unitatea şcolară în care îmi desfășor activitatea: __________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
Localitatea____________________________________Judeţul/Sector___________________ 

 

Mediul în care îmi desfășor activitatea ☐ Urban ☐ Rural 

 

Nivelul de învățământ în care îmi desfășor activitatea: ☐ Primar ☐ Gimnazial 

 

Funcția didactică (învățător, institutor, profesor)__________________________________  
Statut: ☐titular ☐suplinitor 
 
Specialitatea/disciplina predată __________________________________________________ 
 
 
Funcție de conducere:   
☐ director         ☐ director adjunct     
vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la programul de formare continuă menționat mai 
sus, în calitate de cursant.  
Menționez că, în calitate de cursant, îmi asum participarea la cursul de formare, cu durata de 50 
de ore, conform calendarului de activități stabilit. 
 

 

Data, Semnătura, 
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ANEXA 2 
 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților 
 

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 
 

 

Cod SMIS proiect: 118327   

Axă prioritară: AP 6 

Titlu proiect: CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți 

OIR/OI responsabil: OIPOCU 

Secțiunea A.   La intrarea în operațiune  

Date de contact: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
  

 [Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]  

Data intrării în operațiune:…………………………………………….. 

CNP: ………………………………………… 

Zonă:      
Urban   
Rural 

 
Localizare geografică: 
 

Regiune: NORD-VEST 
 

Județ: ………………………………………… 
 

Unitate teritorial administrativă: ………………. 
 
Gen:   

Masculin   
Feminin 
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Vârsta: 
Persoană cu vârsta sub 25 ani   

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani   

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 
 

 

Categoria de Grup Țintă din care face parte: 
 

 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată 

 

 

………………….  

 

Angajat  
 

Angajat pe cont propriu  
 

Șomer  
 

Șomer de lungă durată  
 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)  
 

Altă categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 
 

 

Nivel de educație:   

Studii Educație timpurie (ISCED 0)   

Studii primare (ISCED 1)   

Studii gimnaziale (ISCED 2)   

Studii liceale (ISCED 3)   
Studii postliceale (ISCED 4)   

Studii superioare (ISCED 5)   

Studii superioare (ISCED 6)   

Studii superioare (ISCED 7)   

Studii superioare (ISCED 8)   

fără ISCED  
 

 

Persoană dezavantajată: DA   
NU 
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Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate  
 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere  
 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere  
 

Migranți  
 

Participanți de origine străină  
 

Minorități  
 

Etnie romă  
 

Alta minoritate decât cea de etnie romă  
 

Comunități marginalizate  
 

Participanți cu dizabilități  
 

Alte categorii defavorizate  
 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă  
 

Niciuna din opțiunile de mai sus 
 
 
 

 

Semnătura participant 

 
 
 

 

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților 
 
…………………… 

 
…………………… 

 
Data: 

 
Data: 

 
…………………… 

 

………………….  
 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea 
și prelucrarea datelor personale.   
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în 
niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistrare individuală și nu sunt comunicate către 
niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.  
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ANEXA 3  

  

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

  

  

        Subsemnatul/subsemnata (nume,prenume) ……………………………..............………........., 

domiciliat/ă în localitatea.........................., Str ................................................ , 

nr. ........, bloc......., ap. .........., judeţul......................................., posesor al BI/CI 

seria........., Nr...................., eliberat de ...................................................... la 

data de............................, CNP.............................................................., îmi 

exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal 

rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în 

programul de formare oferit de către  Ministerul Educației, în cadrul proiectului „CRED 

(CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți)”- Cod SMIS: 2014+:118327.  

        Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea 

prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în 

legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea  

Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul 

Oficial numărul 651 din data de 26 iulie 2018).  

În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare sau 

a altor activități ale proiectului, SUNT/ NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele în scopul 

promovării bunelor practici CRED către publicul larg.   

  

Data,                      Semnătura,  

  

                                                                     
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED Proiect cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3553/Monitorul_Oficial


 
 
 
 
 
 

ANEXA 4 
 
 

 

DECLARAŢIE 
 

 

 

Subsemnata/subsemnatul_____________________________________, posesor al CI/BI 
 
seria______ numărul ____________ director / director adjunct la instituția 
 
de învățământ ___________________________________________________ 
 
din localitatea ___________________________________ județul, _________________, 
 
având rolul de cursant în cadrul programului de formare continuă:    
 

„Managementul imeplementării eficiente a curriculumului național. MANAGER – 
CRED. Formare nivel 2”. 
 
 
în cadrul proiectului „CRED (Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.)” Cod 

SMIS: 2014+:118327, declar pe proprie răspundere că îmi asum finalizarea activităților 

de formare din cadrul programului de formare continuă menționat, cu durata de 50 ore, 

cu forma de organizare online/blended-learning. 

 
 
 

 

Data, Semnătura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
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ANTETUL UNITATII DE INVATAMANT 

                                               
 

 

Nr.de înregistrare _________  /  ____________  

 

 

 

 
 

A D EV E R I N ŢĂ  

 

 

 

 

 

Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna (numele și prenumele) 

_____________________________________ având funcția de director/director 

adjunct la _____________________________________________, este absolvent al 

______________________________________________  specializarea 

_________________________________. Are o vechime în învățământ de ______ ani, 

gradul didactic______ obținut în anul ________ . 

 

 

Se eliberează prezenta pentru înscrierea la programul de formare continuă 

„Managementul imeplementării eficiente a curriculumului național. 

MANAGER – CRED. Formare nivel 2”. 

 

 

 

DIRECTOR,                      SECRETAR, 

 
 

 












