Nr. 657/CRED/DB/TR/19.02.2020
CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Stimată Doamnă Director/ Stimate domnule director,
Ca urmare a Adresei MEC Nr. 2588/CRED/21.01.2020, vă informăm că vom continua
procesul de selectie pentru disciplinele: limba și literatura română, limbi moderne, matematică,
fizică, chimie și vom deschide procesul de selecție pentru cadrele didactice din învățământul
gimnazial care predau disciplina istorie.
Grupul țintă se va selecta în conformitate cu metodologia de selecție a grupului țintă.
Astfel, prima etapă a selecției se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul
Dâmbovița, prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și
validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile de selecție
prevăzute în Anexa 1 a Adresei MEC Nr. 2588/CRED/21.01.2020.
Vor fi selectate cadre didactice încadrate în învățământul gimnazial, conform criteriilor din
Anexa 1.
Pentru atingerea indicatorilor de proiect, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară
la nivelul de învățământ gimnazial și care predau una dintre disciplinele menționate vor participa
implicit la curs.
Lista cadrelor didactice selectate se va transmite până la data de 06.03.2020, pe adresa de email: crengutaalexe@yahoo.com:
- în format electronic editabil (Tabelul centralizator cu personalul didactic),
- scanat, asumat prin semnătură a directorului și ștampila unității de învățământ, cu număr de
înregistrare.
Perioada de depunere a documentelor la CCD Dambovița este 9-15 martie 2020.
Anexăm următoarele documente (pot fi descărcate de pe site-ul CCD):
 Adresa MEC Nr. MEC Nr. 2588/CRED/21.01.2020
 Tabelul centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscriere la curs
 Cererea de înscriere
 Formular de grup țintă
 Acord de prelucrare a datelor cu character personal
 Declarație de disponibilitate participare la curs și finalizare
Persoană de contact: Crenguța Alexe – expert local grup țintă Dâmbovița
Tel. 0786526813
E-mail: crengutaalexe@yahoo.com
Director Casa Corpului Didactic Dâmbovița
Prof. Diana DIACONU

Expert local coordonare formare CRED DB
Prof. dr. Daniela BARBU
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