
 

 

Nr. 178/12.09.2017 

ANUNŢ 
privind organizarea selecţiei cadrelor didactice  

pentru desfăsurarea activităţilor de înaltă performanţă,  

în anul şcolar 2017-2018 
  

  CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ TIMIŞ organizează selecţia cadrelor 

didactice pentru desfăşurarea activităţilor de înaltă performanţă, în anul şcolar 2017-2018 la 

următoarele discipline: 

1. Limba română 

2. Limbi clasice şi literatură universală 

3. Matematică 

4. Engleză 

5. Franceză 

6. Fizică 

7. Chimie 

8. Astronomie 

9. Biologie 

10. Istorie 

 

11. Geografie 

12. Stiinţe socio-umane 

13. Religie Ortodoxă 

14. Religie Catolică 

15. Arte vizuale 

16. Muzică - instrumente 

17. Coregrafie 

18. Teatru 

19. Informatica 

20. Ed. tehnologică 

 

 Solicitarea de selecție se face pe baza unui dosar care se depune la secretariatul CJEXTM, situat 

pe str. Cornelia Sălceanu nr 11, (în incinta fostei şcoli generale nr 28) 

 Dosarul de candidatură cuprinde, obligatoriu, următoarele: 

    a) Cerere; (Modelul de cerere se poate descărca de pe site-ul www.cjextm.ro) 

    b) Copie xerox CI/BI; 

    c) CV însoțit de documente doveditoare pentru elementele semnificative scopului selecției; 

    d) Recomandare din partea inspectorului de specialitate. 

 

Calendar: 

25.09.2017 - 29.09.2017, depunerea dosarelor la secretariatul CJEXTM, între orele 12-17 

02.10.2017 - 06.10.2017, evaluarea şi selecţia candidaţilor de către o comisie desemnată de ISJ. 

 

Evaluarea: 

Evaluarea și selecția profesorilor se face pe baza documentelor depuse la dosar de către candidați și pe 

baza prestației acestora la proba interviu. Diplomele/Premiile elevilor obţinute sub îndrumarea 

profesorului candidat la selecţie, se iau în cosiderare, doar pentru ultimii doi ani şcolari: 2015 - 2016, 

2016 - 2017. Procedura completă de selecţie se poate consulta pe site-ul www.cjextm.ro 

 

Lista candidaților acceptați se publică pe site-ul ISJ Timiș, site-ul CJEXTM și se afișează la sediile 

celor două entități, în data de 09.10.2017. 

 

Informaţii suplimentare :  tel. secretariat: 0736 632 481, tel. director: 0722 885 378, e-mail – 

cjex.tm@gmail.com, site: www.cjextm.ro.  

adresa secretariat: Str. Cornelia Sălceanu  nr 11 (fosta şcoală generala nr.28) 

 

   

   

Director CJEXTM, 

Gizela - Agneta Fuioagă 

http://www.cjextm.ro/
http://www.cjextm.ro/

