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Nr.491/30.03.2023 

CĂTRE, 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU NIVEL ANTEPREȘCOLAR 

În atenția, 

DIRECTORILOR UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Referitor la: Implementarea proiectului privind organizarea și derularea programului de 

formare Abilitare curriculară pentru educație timpurie, derulat  de Ministerul Educației 

în parteneriat cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București 

 

 În baza OME nr. 3811/10.03.2023, Casa Corpului Didactic a Municipiului 

București lansează apel de înscriere  pentru cadrele didactice încadrate, în anul școlar 

2022-2023, pe postul de educator-puericultor, care îndeplinesc următoarele condiții de 

studii: 

● absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea 

educatoare sau învățătoare; 

● absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului 

preșcolar și primar. 

 

Cursul acreditat "Abilitare curriculară pentru educație timpurie" se desfășoară 

în format blended-learning, având alocate 80 de ore (42 de ore desfășurate față în față 

și 38 asincron, platforma CCDB). Obiectivul principal al cursului este conferirea  

absolvenților programului a dreptului de a ocupa funcția de educator-puericultor. 

Cursul este gratuit pentru cadrele didactice, costurile  aferente fiind suportate 

din bugetul unității de învățământ (320 lei/cursant) din sumele încasate la Titluri bunuri 

și servicii, conform art. 104 alin. (2), lit. B) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și  completările ulterioare  și se desfășoară în perioada aprilie-iunie 2023. 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

GRUPUL ȚINTĂ va fi constituit, cu prioritate, din cadre didactice încadrate, în 

anul școlar 2022-2023, pe postul de educator-puericultor, care îndeplinesc următoarele 

condiții de studii: 

● absolvenți ai liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, cu specializarea 

educatoare sau învățătoare; 

● absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului 

preșcolar și primar. 
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 Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE  

 Termen de înscriere: 04.04.2023. 

 

 DOSARUL CURSANTULUI va conține următoarele documentele de înscriere, 

scanate într-un singur pdf, în această ordine: 

1. Cerere de înscriere- ANEXA 1; 

2. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – ANEXA 2; 

3. Copie CI; 

4. Copie certificat de naștere; 

5. Copie certificat de căsătorie; 

6. Copie acte de studii; 

7. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să reiasă 

încadrarea la grupele de educație timpurie. 

 

    DOSARELE CURSANȚILOR, în format fizic, vor fi trimise la sediul Casei Corpului 

Didactic a Municipiului București (Splaiul Independenței nr. 315A, sector 6), cel mai târziu 

joi, 06.04.2023, însoțite de o adresă, asumată de către conducerea unității de 

învățământ, prin care se solicită eliberarea facturii, în vederea efectuării plății cursului,  

și în care sunt precizate următoarele informații: 

- numele și prenumele persoanelor care vor participa la curs și au efectuat înscrierea 

online; 

- denumirea și adresa unității școlare; 

- adresa de e-mail a unității școlare; 

- codul fiscal. 

  

         Persoana de contact:  

         Profesor-metodist  Silvia BORȚEANU 

         E-mail: silvia.borteanu@ccdbucurești.org 

 

 

 

Vă așteptăm! 

 

Director, 

Prof. Nicoleta BRICIU    
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