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ANUNȚ SELECȚIE CADRE DIDACTICE  

În cadrul subproiectului  

„ȘCOALA — UN VIITOR MAI BUN!”  

derulat  prin  Proiectul  privind  Învățământul Secundar (R.0.S.E) 

 

Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Mărturisitorul” Baia Mare anunță lansarea 
procedurii de selecție a cadrelor didactice cuprinse în echipa de implementare a subproiectului 
”ȘCOALA - UN VIITOR MAI BUN!” derulat prin Proiectul privind Învățământul  Secundar 
(R.O.S.E.), acord de grant nr. SGL/RI/ 193 din 27.06.2017. 

Obiectivul general al proiectului este oferirea suportului educațional pentru elevii liceului 
nostru în perioada 2017-2021 în scopul ameliorării rezultatelor școlare și creşterea gradului de 
promovabilitate la examenul de bacalaureat. Ținta strategică. Facilitarea accesului în învățământul 
vocational a populației școlare aparținând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerințe 
educaționale speciale, cu situație socio-economică precară, cu părinți plecați în străinătate etc.) în 
vederea egalizării șanselor la educație și formare profesională iniţială, creșterea calităţii procesului 
educaţional, asigurarea pentru atingerea standardelor de performanță în pregătire și accederea în 
învățământul  superior/ inserția pe piața muncii. 

Obiectivele specifice: 

OS1. 150 de elevi din clasele IX — XII pentru formare, consiliere și creşterea calității 
serviciilor educaționale prin iinplementarea de programe remediale, de consiliere și de sprijin în 
vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de bacalaureat la 77,4 %, în perioada 2017 —
2021. 

OS2. 150 elevi dln clase lX-XII pentru formare, consiliere creşterea gradului de implicare a 
elevilor într- un program educațional de sprijin pentru susținerea procesului de formare a 
competențelor importante, a progresului școlar și de prevenire a absenteismului și abandonului 
școlar, prin organizarea și derularea de activități extracurriculare cat mai creative. 

OS3. 150 elevi din clase IX-XII pentru formare, creşterea calității actului de învățare prin 
îmbunătățirea logisticii didactice din școală, destinate elevilor din grupul țintă, prin crearea unui 
spațiu educațional modern, favorabil învățării adaptate nevoi lor de formare și orientare școlară a 
elevilor. 

 



 

Cadrele didactice de la Seminarul Teologic Liceal ”Sf. losif Mărturisitorul” Baia Mare, care 
doresc să fie angajate in acest proiect, vor depune la secretariatul liceului o Scrisoare de intenţie şi un 
Curriculum vitae pănă la data de 21.09.2018. 

 

Posturile pentru care se face selecția cadrelor didactice din liceu sunt: 

 

Expert în activități remediale si de sprijin - Limba si literatura română — 4 posturi 

Expert în activități remediale si de sprijin — Istorie-Geografie  -  l  post 

 Expert în activități remediale si de sprijin - Discipline Socio-umane — l post  

Expert în activități remediale si de sprijin — Matematlcă — 2 posturi 

Expert în activități remediale si de sprijin — Fizică — 2 posturi  

Expert în activități remediale si de sprijin — Chimie — 1 posturi  

Expert în activități remediale si de sprijin — Biologie — l  post 

Expert în activități remediale si de sprijin — Tehnologia informatiei si comunicärii — 2 posturi 

Expert în activități remediale și de sprijin — Limba franceză — 2 posturi  

Expert în activități remediale șI de sprijin — Limba engleză — 2 posturi 

Expert în activități extracurriculare — Grupuri de lucru pe materii - 2 posturi 

Expert în activități extracurriculare — Program educational ”Ora ín sala de románá/istorie/AEL - 2 

posturi 

Consiliere psihologică — 2 post 

 

Cerinte specifice: 

- Cadru didactic titular sau suplinitor la Seminarul Teologic Liceal „Sf. losif Mărturisitorul” 
Baia Mare; 

- Disponibilitate de participare la activităţile proiectului in perioada 01.10.2018 — 
31.08.2019. 

Rezulatatele selecţiei CV-urilor se va afisa la avizierul unitătii pănă la data de 25.09.2018.



 


