
 
            ANEXE   LA PROCEDURA DE SELECTIE A CADRELOR DIDACTICE  

                 Nr inregistrare  4/20.10.2018 

 

   ANUNT  pentru inscrierea cadrelor didactice-consilierilor in echipa de implementare din Subproiectul Scoala 

Live- Livada,Ingeniozitae,Viitor Eficienta –proiect ROSE   

Nr acord de grant 739 din data de 02.10.2018 

   

                                                   ANUNT 

 
In atentia cadrelor didactice care doresc sa faca parte  din  echipa de implementare a Subproiectului Scoala 

Live- Livada,Ingeniozitae,Viitor Eficienta –proiect ROSE   

Va aducem la cunostinta ca in liceul nostru se vor derula activitati,astfel: 

 Clasa a IX-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de..8 luni 

Clasa a X-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de. 8 luni 

Clasa a XI-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de.. 8 luni 

Clasa a XII-XIII-a -1 ora/sapt la Matematica si Limba si literatura romana timp de.. 8 luni 

                     1 ora /sapt, geografie, economie  timp de 8 luni 

                        1 ora /sapt   Biologie, timp de 2 luni 

 

CONDITII DE ELIGIBILITATE ALE PROFESORILOR 

 

(1) Este angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ – Liceul Tehnologic „George 

Baritiu”,Livada  

 

(2) Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;  
(3) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților desfășurate 

în subproiectul ȘCOALA LIVE- LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ ;  
(4) Este de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de program 

din norma de predare – Anexa 1  
Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat / selectată 

 

Pierderea calității de membru al echipei de implementare. 

 

Calitatea de membru al echipei de implementare a subproiectului ȘCOALA LIVE- 

LIVADA,INGENIOZITATE,VIITOR,EFICIENȚĂ  (ROSE) se poate pierde în următoarele 

situații: 

(1) La solicitarea motivată a cadrului didactic;  
(2) Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei 

anuale a activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile 
asumate. 

La secretariatul unitatii se vor depune Dosarele de candidatura  continand: 

- cerere adresată directorului pentru înscrierea la procesul de selecție; 

- copie xerox după cartea de identitate; 

- scrisoare de intenție; 

- CV în format european, datat și semnat de candidat;  
- copie după actele de studiu, care să ateste specialitatea (diplomă de licență și / sau master), sau alte 

documente de perfecționare care să ateste competențele necesare pentru desfășurarea activităților 
care se încadrează pe obiectivele specifice ale proiectului 

-  
 

 Documentele se depun la secretariatul unitatii sau se trimit pe adresa de mail      
liceultehnologiclivada@yahoo.ro 
 
 

mailto:liceultehnologiclivada@yahoo.ro

