
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Nr. 1808 / 118327 – CRED – CV / 19.09.2022 
 
Stimați Colegi Directori, 
 
Vă aducem la cunoștință, că în perioada 10 octombrie-11 noiembrie 2022 se va desfășura 

Seria 2_MANAGER, formare profesională în cadrul proiectului CRED – Curriculum relevant 
și educație deschisă pentru toți – învățământ gimnazial, exclusiv online. Cursul denumit 
”Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional MANAGER-CRED.” are ca 
obiectiv principal dezvoltarea competențelor managerilor de școl ide a realiza coordonarea 
eficientă a implementării curriculumului național (învățământ primar și gimnazial), cu sprijinul 
actorilor relevanți de la nivelul școlii. 
 
Cursul are durata de 50 de ore, blended-learning, acreditat prin OME nr. 3673 / 02.05.2022, 
cu 12 credite profesionale transferabile. Activitățile de formare se desfășoară exclusiv online, 
25 ore sincron, adică cu prezență în aplicația MEET și restul asincron, adică după propriul 
program stabilit de cursant pentru studiu individual și realizarea și încărcarea temelor. Pentru 
evaluarea finală cursanții realizează un portofoliu electronic din temele indicate de către 
formatori, ce va fi încărcat pe platforma dedicată la momentul înscris în Calendarul de 
formare. Întâlnirile sincron cu formatorii se vor desfășura marți și joi între orele 16.00-19.10 
(pauză de 10 minute la 18.00-18.10), în afara zilelor de vacanță de toamnă (23-30 octombrie). 
 
Grupul țintă pentru acest program de formare vizează directori și directori adjuncți de la 
unitățile de învățământ care școlarizează pe nivelurile de învățământ primar și/sau gimnazial 
(inclusiv școlile speciale) și au ocupat funcția în baza concursului național pentru 
ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat organizat în sesiunile din 2021 și 2022. 
 
Așteptăm înscrierea directorilor și directorilor adjuncți de pe lista atașată (numiți după concurs 
și care nu au participat în lunile mai-iunie 2022 la seria 1 al acestui curs). Dacă nu vă regăsiți 
pe listă, dar intrați în categoria menționată la grupul țintă, vă rog să semnalați oricărui membru 
al echipei de organizare! 
 
Intenția de participare vă rugăm să o semnalați până joi, 22  septembrie 2022 prin 
completarea formularului de înscriere online accesând linkul: 
https://tinyurl.com/inscrieremanagercv 
 

Dosarul de înscriere se depune la IȘJ Covasna (Sf. Gheorghe, Str. Victor Babeș nr. 15C) sau 
la poarta Liceului Tehnologic Puskas Tivadar din Sf. Gheorghe (Str. Pescarilor nr. 41) până 
luni 26 septembrie 2022, orele 14.00.  
 
Dosarul va conține următoarele documente (adunate într-o țiplă de plastic sau dosar plic, 
cu o pagină de gardă inscripționată cu numele și prenumele candidatului, denumirea unității 
școlare de proveniență și indicația S2_MANAGER): 

https://tinyurl.com/inscrieremanagercv
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1. cerere de înscriere (anexa 1) 

2. formular de înregistrate grup ţintă, (anexa 8) 

3. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (anexa 3) 

4. declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (anexa 4) 

5. copie CI/BI, 

6. copie certificat de naștere, 

7. copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui) 

8. copie diplomă de licenţă, 

9. adeverinţă tip completată la unitatea de învăţământ. 
 
Vă atașăm formularele de completat. 
Formularele completate trebuie datate și semnate de către cadrul didactic! 
Vă rugăm, să printați toate documentele pe pagini separate (nu se acceptă față-verso!) și să 
respectați ordinea de așezare a documentelor în dosar!  
 
Sunt eligibili directorii și directorii adjuncți de la unitățile de învățământ care 
școlarizează (și) pe nivel primar și/sau gimnazial și ocupă funcția în urma concursului. 
  
Pentru informații suplimentare apelați prin e-mail sau telefonic expertul local coordonare 
formare Botos E.Erika (erika.botos@educred.ro, 0771737076). 
 
 
 

Expert local coordonare formare, 
prof. BOTOS ERZSÉBET ERIKA 
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