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ANUNȚ 

       În atenția CADRELOR DIDACTICE care doresc să facă parte din Echipa de 

implementare  a proiectului  ROSE. 

       Vă aducem la cunoștiință că la Colegiul Tehnic ,, Ion Mincu’’, Târgu-Jiu  se vor 

derula activități  la Proiectul ROSE, pentru care se va face selecție a cadrelor didactice 

pentru următoarele posturi: 

      - Activități remediale și de sprijin - Matematica -2 posturi 

      - Activități remediale și de sprijin -Limba și literatura română -2 posturi 

      - Activități remediale și de sprijin – Biologie -1 post 

      - Activități remediale și de sprijin – Geografie -1 post 

      - Activități remediale și de sprijin – Profesori alte discipline -6 posturi 

 

Criterii de eligibilitate: 

(1)Să fie angajat / angajată în sistemul românesc de învățământ; 

(2)Să fie  absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de 

diplomă; 

(3)Să fie  de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților 

desfășurate în subproiectul (ROSE); 

(4) Să fie de acord să desfășoare activitățile din cadrul proiectului în afara orelor de 

program din norma      de predare; 

 (5) Are disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost 

selectat. 

 

Pierderea calității de membru al echipei de implementare. 

  Calitatea de membru al echipei de implementare a proiectului  (ROSE) se poate pierde 

în următoarele situații: 

-La solicitarea motivată a cadrului didactic; 

-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. 

 

Componența dosarului de candidatură: 

 -cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție (model 

tip); 

 -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); 

 -fișă de autoevaluare, având anexate copii xerox după documentele doveditoare  

-declarație că  va desfășura activitățile proiectului in afara orelor de program  

-declarație de disponibilitate la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat. 

 

  Dosarele se depun și înregistra la secretariatul liceului începând cu data de 19.10.2020 

         

                                           COORDONATOR proiect ROSE, 

                                                Prof. Hăinaru Leontin Haralambie 

 


