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Nr. 639/17.12.2021
STIMAȚI DOMNI/STIMATE DOAMNE DIRECTORI
Având în vedere Adresa ME cu nr. 5084/CRED/10.12.2021, înregistrată la CCD Arad cu nr.
638/17.12.2021, cu privire la selecția grupului țintă pentru Seria 10 de formare la nivel gimnazial
în cadrul proiectului CRED – ,,Curriculum relevant - educație deschisă pentru toți” ID 118327,
vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers, încadrându-vă în următoarele termene:
1. Diseminarea la nivelul unității de învățământ (PJ și structuri) a Apelului de selecție (din
atașament) utilizând toate canalele de comunicare (e-mail, whatsapp, altele).
Termen 20.12.2021
2. Selecția cadrelor didactice la nivelul unității de învățământ, validată de conducerea acesteia.
Fiecare cadru didactic selectat va completa datele solicitate în formularul de la link-ul următor:
https://forms.gle/PbE35iYHMVxdYGZH8
Termen 22. 12. 021
Au prioritate la formare cadrele didactice titulare sau suplinitoare care au obținut cel puțin
gradul definitiv în învățământ, de la specializările menționate în formularul de înscriere și care
predau la nivel gimnazial.
3. Transmiterea listei cu cadrelele didactice selectate (Anexa nr. 4), asumată prin semnătură de
director, în format electronic, către ISJ Arad pe adresa inf_arad@yahoo.com (în atenția d-rei
inspector școlar Cristina Kuschausen) și către CCD „Alexandru Gavra” Arad la adresa de e-mail
diana.redes@educred.ro.
Termen 07.01.2022
Toate cadrele didactice selectate trebuie să se regăsească atât în lista de la pct. 3 cât și în
răspunsurile de la formularul menționat la pct. 2.
4. Depunerea dosarelor candidaților înscriși la formare nivel II – gimnaziu, în format letric, la
sediul CCD „Alexandru Gavra” Arad, la d-na Ancuța Stoica expert grup țintă_AR.
Termen 31.01.2022
Fiecare cadru didactic selectat va primi în timp util, informații referitoare la conținutul
dosarului de înscriere, pe mail-ul specificat la completarea formularului.
Atașăm prezentei adrese Apelul de selecție (Adresa ME cu nr. 5084/CRED/10.12.2021 dar și
Anexele 1,2,3), precum și Anexa nr. 4.
Vă mulțumim pentru sprijinul acordat!
Director Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad,
Prof. Marcela Minodora Marinescu

Coodonator formare _AR,
Prof. Diana Adela Redeș

