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CĂTRE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV 

În atenția 

CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR   
 

Referitor la: Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, în vederea 

participării la programul de formare continuă, CRED - Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar și gimnazial 

 

Casa Corpului Didactic București a lansat un nou apel de selecție, în cadrul proiectului CRED, 

pentru cadre didactice din învățământul primar și gimnazial care nu au participat până acum.  

Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităților de învățământ din rețeaua școlară a 

Municipiului București și a județului Ilfov, referitor la continuarea procesului de selecție a 

cadrelor didactice în cadrul proiectului CRED. 

Având în vedere contextul actual, considerăm o mare oportunitate pentru fiecare cadru didactic 

participarea la acest curs desfășurat în format online, având alocate 120 de ore (desfășurate sincron și 

asincron, platforma online) și 30 de credite profesionale transferabile. Menționăm că în cadrul 

cursului sunt abordate tehnici de lucru și metode colaborative bazate pe aplicații online, utile în 

proiectarea și organizarea activității didactice. 

Cursul este gratuit, se desfășoară în perioada mai - iulie 2022 și se adresează cadrelor didactice 

din învățământul primar și gimnazial.   

Sunt în completare grupele pentru următoarele încadrări: 

 

►Învățământ primar, 

►Limba și literatura română, 

►Limba și literatura engleză, 

►Limba și literatura franceză, 

►Matematică, 

►Fizică, 

►Chimie, 

►Biologie, 

 ►Istorie,  

►Geografie,  

►Educație socială,  

►Educație plastică, 

►Educație muzicală, 

►Religie,  

►Educație fizică și sport, 

►Educație tehnologică,  

►TIC. 
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CRITERII DE SELECȚIE: 

 

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

gimnazial; 

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

în învăţământ; 

c. Personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul gimnazial, care a detinut 

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 

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

primar și gimnazial. 

 

Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE CRED BIF mai 

– iulie 2022 (click pe linkul formularului). Aici găsiți ANEXELE pentru completarea dosarului. 

 

Termen de înscriere: 13.05.2021. 

 

DOSARUL CURSANTULUI va conține următoarele documentele de înscriere,  

SCANATE ÎNTR-UN SINGUR PDF, ÎN ACEASTĂ ORDINE: 

1. CERERE DE ÎNSCRIERE - Anexa 1; 

2. FORMULAR GRUP ȚINTĂ - Anexa 8 (nu se trece nimic la Data intrării în operațiune),  

Atentie la nivelul studiilor ISCED bifat, să fie conform ultimei forme de învățământ 

absolvită, ISCED 3 - înv. liceal, ISCED 4 - înv. postliceal, ISCED 5 - înv. superior de scurtă 

durată 2 ani, ISCED 6 - înv. licență/ lungă durată, ISCED 7- înv. postuniversitar/ master, 

ISCED 8 - doctorat);  

3. ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL - Anexa 3; 

4. DECLARAȚIE DE DISPONIBILITATE PARTICIPARE LA CURS ȘI FINALIZARE - 

Anexa 5; 

5. COPIE CI/ BI; 

6. COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE; 

7. COPIE CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE; 

8. COPIE DIPLOMĂ LICENȚĂ; 

9. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CARE 

REZULTĂ:  

● FUNCȚIA DIDACTICĂ, 

● SPECIALIZAREA, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cfpDAkCy_-4BQuBxAROZZBtIVclnzBgd6NcjiO-iWgRzPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6cfpDAkCy_-4BQuBxAROZZBtIVclnzBgd6NcjiO-iWgRzPQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1muE_j19Xkv2qedFPLNoo0XDxJyV3wGrm/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1muE_j19Xkv2qedFPLNoo0XDxJyV3wGrm/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
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● FAPTUL CĂ PREDĂ LA NIVELUL GIMNAZIAL/ PRIMAR 

● VECHIMEA,  

● GRADUL DIDACTIC,  

● STATUTUL (TITULAR/SUPLINITOR) 

● FUNCȚIE DE CONDUCERE (DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT/ MEMBRU 

CONSILIU ADMINISTRAȚIE) 

 

 

Vă așteptăm! 

 

 

Coordonator Partener 

CCD București, 

prof. Nicoleta BRICIU 

Expert regional 

coordonator grup țintă, 

prof. dr. Iliana DUMITRESCU 
 

 

 

 
 
 


