
 
 
 
 
 

 
 

 
„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 

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

Apel pentru înscrierea și participarea la programul de formare din cadrul proiectului CURRICULUM 
RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED 

În atenția doamnelor și domnilor profesori care predau următoarele la nivel gimnazial 

Vă informăm că, în conformitate cu Adresa nr. 5078/10.12.2021 a Ministerului Educației, în perioada 17 
ianuarie -15 aprilie 2022, se vor derula activități de formare în seria 10, în cadrul proiectului Ministerului 
Educației, CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți – CRED, cod SMIS 2014+: 
118327, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-
2020. 

Programul de formare are o durată de 120 ore (60 ore- online meet utilizând aplicația Google Meet, 60 ore 
–la distanță, online learning) și este acreditat MEN cu 30 credite profesionale transferabile. 

Activitățile de formare în mod sincron se vor derula, de regulă, în zilele lucrătoare (2 zile/ săptămână), 3 
ore pe zi, după amiaza, între orele 16-19 sau în weekend, câte 4 ore/ zi. 

Participanții la programele de formare care finalizează cursul vor primi o indemnizație de 600 lei. 

Se pot înscrie cadre didactice care predau la nivel gimnazial și au susținut examenul de definitivat. 

Link-ul pentru înscriere este acesta:  https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  . Pentru a accesa 
documentul se copiaza linkul, se duce în bara de căutare Google si acolo devine disponibil. 

Criteriile de selecție, calendarul selecției, conținutul dosarului de înscriere precum și alte informații se 
găsesc în Adresa ME nr. 5078/10.12.2021.  

La  nivelul județului Sibiu mai sunt locuri disponibile pentru următoarele discipline: 

Disciplina Locuri 

Limba română 11 
Limba engleza 23 
Limba germana 19 
Religie 11 
Istorie 32 
Matematica 61 
Fizică 20 

Biologie 9 
Educație muzicala 27 
Educatie plastica 10 
Altele 5 
Educație fizică 40 
Tehnologii 20 

Mihaela Carmen SEUȘAN 

Expert local coordonare și formare 

https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9

