
 

 
 
ANUNȚ 
 
        Ca urmare a paretneriatului existent între CCD Neamț și Universitatea Tehnică ”Gh. 
Asachi” Iași în cadrul Proiectului  ”Perfecţionarea teoretică şi practică a cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea 
fizicii şi disciplinelor tehnice”,  
 
       vă informăm că, datorită aprobării actului adiţional la cererea de finanţare, pentru seria III 
putem include in grupul ţintă cadre didactice din învăţământul secundar inferior (gimnaziu). 
În acest context, pentru seria III, ar trebui recrutate, in total: 
-12 cadre didactice din învăţământul secundar superior (liceu); 
-120 cadre didactice din învăţământul secundar inferior (gimnaziu); 
-80 cadre didactice debutante cu vârsta până în 35 ani (care pot fi atat din liceu, cat si din 
scoala generala). 
Astfel,pentru fiecare judeţ se va încerca realizarea unei grupe alcătuită din 30  
cursanţi (2 cadre didactice din învăţământul secundar superior, 20 cadre didactice  
din învăţământul secundar inferior şi 8 cadre didactice debutante cu vârsta până în  
35 ani). În funcţie de interesul manifestat, se pot face redistribuiri de locuri între  
judeţe, însă va trebui ţinut cont de numărul maxim pentru fiecare categorie, bineînţeles cu 
excepţia cadrelor didactice debutante. 
 
Recrutarea cursanţilor (înscriere, evaluare) se va realiza după următorul calendar: 
-înscrierea candidaților:05 –24 mai 2015; 
-evaluarea dosarelor:25-27 mai 2015; 
-centralizarea rezultatelor și anunțarea rezultatelor:28-29 mai 2015; 
-contestații și soluționarea acestora:30 mai 2015; 
-anunțarea rezultatelor finale:31 mai 2015. 
 
Principalele criteriile de eligibilitate au rămas aceleaşi: 

- specializarea în fizică, informatică sau ştiinţe inginereşti (absolvent al unei  
facultăţi cu profil tehnic); se admite dubla specializare. 
- disciplina predată este fizica sau discipline tehnice. 
- domiciliul/reşedinţa este în zona de implementare a proiectului (în unul din  
judeţele Neamţ, Iaşi, Vaslui, Suceava, Botoşani, Vrancea). 
Documentele de înscriere sunt aceleaşi, cu o mică modificare la fişa de înscriere şi  
adeverinţa de venit (în locul venitului mediu net pe ultimele 12 luni se va cere venitul net pe 
luna aprilie 2015, acesta fiind criteriul de la acordare a subvenţiilor). 
Vă reamintim unele aspecte care trebuie urmărite în realizarea dosarelor de  
înscriere: 

- adeverinta de venit trebuie sa fie înregistrată şi datată pe luna mai, de către  
unitatea şcolară emitentă; 
-copiile actelor (carte identitate, certificate naştere şi căsătorie, acte studii) trebuie  
vizate pentru conformitate de originalul la unitatea şcolară unde cursantul îşi desfăşoară 
activitatea, prin mențiunea „Conform cu originalul”, ştampila unităţii şi semnătura 
reprezentatului legal; 

- declaraţia de dublă finanţare are 2 pagini şi trebuie semnată pe ambele pagini 
 
 
 



 

Observaţie: 
 Toate documentele au sigla diferită faţă de seria anterioară (datorită  
modificării denumirii Ministerului Educaţiei), deci toate formulare trebuie luate din actuala 
procedură şi datate în luna mai 2015. 
Intrucât în baza de date există cadre didactice din invatamantul gimnazial care s-au  
inscris on-line, dar pana acum nu a fost posibilă includerea lor in grupul ţintă, ca primă etapă 
s-a trimis acestora informarea privind inscrierea, cu îndrumarea lor către CCD Neamt- dna. 
prof. Niță Niculina, pentru  depunerea dosarului. De asemenea, s-au mai trimis informarile in 
scolile generale ale  caror adrese de e-mail sunt publice.  
In funcţie de feed-back-ul pe care il vom primi, vom hotărî paşii următori. 
”Însă, suplimentar, vă rugăm să promovaţi această informaţie, şi, în limita  
posibilităţilor, să îi îndrumaţi către programul nostru, care, pentru seria III, se va desfăşura în 
lunile iunie, iulie şi septembrie, luna august fiind lăsată liberă pentru concedii.” ( Dna Băcăiță 
Simona- Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” Iași) 

 


