
 

 
 
 
 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Nr. 5425/CRED/B/11.05.2022 

CĂTRE 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI ILFOV 

 

În atenția 

CONDUCERII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR   

 

Referitor la: Selectie cadre didactice care ocupă, prin concurs, funcţii de conducere în 

unităţi de învăţământ de stat, inclusiv special, care şcolarizează pe nivel primar şi/sau 

gimnazial, în vederea participării la programul de formare profesională continuă 

"Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. MANAGER - CRED. 

Formare nivel 2", acreditat de Casa Corpului Didactic din Municipiul Bucureşti, în cadrul 

proiectului ,,CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISĂ pentru toți - CRED". 

 

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

proiectului CRED, pentru cadre didactice care ocupă, prin concurs, funcţii de conducere 

în unităţi de învăţământ de stat, inclusiv special, care şcolarizează pe nivel primar 

şi/sau gimnazial. 

 

Cursul MANAGER - CRED se desfășoară în format online, având alocate 50 de ore 

(25 de ore desfășurate sincron și 25 asincron, platforma online) și 12 credite profesionale 

transferabile. Obiectivul principal al cursului este dezvoltarea competenţelor 

managerilor de şcoli de a realiza coordonarea eficientă a implementării 

curriculumului național învățământ primar și gimnazial) la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

Cursul este gratuit și se desfășoară în perioada 23 mai – 31 iulie 2022. 

 

CRITERII DE SELECȚIE 

 GRUPUL ȚINTĂ va fi constituit din directorii și directorii adjuncţi ai unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat (inclusiv ai unităţilor de învățământ special), care 

şcolarizează pe nivelurile de învăţământ gimnazial și/sau primar și care ocupă funcţiile de 

conducere în baza concursului național pentru ocuparea funcţiilor de director și 

director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat organizat în 

sesiunile 2021 și 2022. 

 Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate directorii și directorii 

adjuncţi ai unităţilor de învăţământ cu nivel gimnazial și/sau primar care ● au promovat 
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concursurile organizate, conform OME nr. 4597/2021 și OME nr. 5454/2022, pentru 

ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat și care ● nu au participat la activităţile de formare din cadrul 

proiectului CRED. 

 

 Înscrierea se realizează online, prin completarea acestui FORMULAR ÎNSCRIERE 

MANAGER CRED BIF mai – iulie 2022 (click pe linkul formularului). 

 Termen de înscriere: 16.05.2021. 

 

 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; 

6. Copie certificat de naștere; 

7. Copie certificat de căsătorie; 

8. Copie diplomă licență; 

9. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ – Adeverință manager 

  

 Vă rugăm să asigurați informarea tuturor unităţilor de învăţământ din reţeaua 

şcolară a municipiului București și a judeţului Ilfov, referitor la demararea procesului de 

înscriere și selecție a cadrelor didactice pentru participarea la noul program de formare 

continuă acreditat "Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional. 

MANAGER - CRED. Formare nivel 2", în cadrul proiectului CRED. 

 

 Vă așteptăm! 

 

Coordonator Partener 

CCD București, 

prof. Nicoleta BRICIU 

Expert regional 

coordonator grup țintă, 

prof. dr. Iliana DUMITRESCU 

 

https://forms.gle/3eJapGnH7FXaJNoD9
https://forms.gle/3eJapGnH7FXaJNoD9
https://docs.google.com/document/d/1ySfrayae4fhId0eLXiY7ibWrKGDx2bAE/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1NPORfcl0cncizHLm2D-h3mcms8oOKvdG/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/184dyw9WLJGXipLZsQZgLC2G7acdPqTL7/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/19BDsA6qqI79j4T3CPVxW0UJzW8yoqHKS/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1qtpcHluCcj9DqGacdvQZIdYyoFokZKR6/edit?usp=sharing&ouid=104895697013591052344&rtpof=true&sd=true

