
 

 

 

 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Stimați colegi, 

 

Casa Corpului Didactic Argeș organizează selecție grup țintă - cadre didactice din învățământul 

gimnazial pentru a participa la cursurile de formare continuă "CRED - Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți", Seria 11. 

 

Selecția grupului țintă la nivel județean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție:  

a. Cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel gimnazial;  

b. Cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în 

învățământ;  

c. Pentru selecția curentă a grupului țintă vor avea prioritate cadrele didactice care au obținut 

definitivarea în învățământ în 2019, 2020 și 2021 și nu au participat la activitățile de formare în 

cadrul proiectului CRED. 

d. Consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel 

gimnazial; 

e. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a 

deținut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari:  

- directori și directori adjuncți din unități de învățământ; 

- membri ai Consiliului de administrație; 

- inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate;   

- personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației.  

 

Disciplinele pentru care se organizează selecția grupului țintă sunt următoarele:  

ARIA CURRICULARĂ DISCIPLINA AG 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE LB.ROMÂNĂ 17 

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

MATEMATICĂ 24 

FIZICĂ 24 

CHIMIE 10 

BIOLOGIE 25 

OM ȘI SOCIETATE 

ISTORIE 28 

GEOGRAFIE 16 

RELIGIE 37 

ARTE EDUCAȚIE MUZICALĂ 25 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT EDUCAȚIE FIZICĂ 51 

TEHNOLOGII 
TIC 8 

TEHNOLOGII 25 

  

          

 



 

 

 

 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Dosarul de înscriere al cursantului în cadrul proiectului "CRED - Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți" trebuie să conțină:  

• cerere de înscriere - Anexa 1;  

• formular înregistrare individual - Anexa 8;  

• acord de prelucrare a datelor cu caracter personal - Anexa 3;  

• declarație pe propria răspundere - Anexa 5;  

• copie diplomă de licență;  

• copie CI/BI;  

• copie certificat de naștere;  

• copie certificat de căsătorie;  

• adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte funcția didactică, specializarea, 

vechimea, gradul didactic, statutul titular/suplinitor), funcția de conducere. 

• Înscrierea cadrelor didactice se realizează și prin accesarea formularului de înscriere online: 

https://forms.gle/nGSbgjaKLDPk9fsR9 

 

• Se pot înscrie și cadre didactice din învățământul gimnazial pentru disciplinele care nu se 

regăsesc între cele menționate în tabel. 

Dosarele se  vor depune la sediul Casei Corpului Didactic Argeș până la data de 13.05.2022.  

Informații suplimentare puteți obține la nr. de telefon 0248220520 sau la adresa de email: 

floarea.barlogeanu@ccdarges.ro. 

  

 

Echipa CRED, 

 Casa Corpului Didactic Argeș 


