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Nr. 137/13.12.2021 

Apel pentru completarea echipei de profesori  

la Limba română și Matematică 

Având în vedere numărul mare de înscrieri la Limba română și la Matematică, continuăm selecția 
profesorilor care să-i pregătească pe copiii și tinerii capabili de performanțe înalte din unitățile 
de învățământ din județul Sibiu, la aceste discipline. 

Selecţia personalului didactic de predare se face, în conformitate cu Regulamentul de organizare 

și funcționare a centrelor de excelență, aprobat prin OMEC 5562/14.09.2020, pe baza unui 
portofoliu ce conţine curriculum vitae şi documente justificative şi a unui interviu.  

Calendarul selecției pentru seria 2 este următorul: 

 
13-20 decembrie 2021 – înscrierea în formularul online din acest link 
https://forms.gle/FccNHRS1695Xy4YL7 

21-27 decembrie 2021  - Depunerea dosarelor la sediul Centrului Județean de Excelență Sibiu, în 
conformitate cu planificarea. 

 
10-14 ianuarie 2022 – Evaluarea portofoliilor și interviuri 

 
Vor fi selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă 
a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, 
pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de Consiliul de 
Administraţie a Inspectoratului Școlar al Județului Sibiu. 

Criterii generale: 

- Cetățenie română sau a altor state din Uniunea Europeană, cu reședința în România 
- Studii de licență; 
- Capacitate de muncă deplină; 

- Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni care l-ar face 
incompatibil cu funcția pe care o ocupă; 

Criterii specifice: 

- Experiență în pregătirea elevilor capabili de performanțe înalte sau a  manifestat interes 

față de acest domeniu (a participat ca profesor evaluator (etapa județeană/ națională) la 
olimpiadele / concursurile școlare,  a însoțit loturile de elevi la etapele naționale/ 
internaționale ale concursurilor școlare, a elaborat subiecte pentru etapa județeană/ 
națională a concursurilor școlare s.a ) 

https://excelentasibiu.ro/
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- Competențe de proiectare didactică și de evaluare la nivel înalt 

- Capacitate de planificare, organizare; 
- Capacitate de lucru în echipă și de comunicare eficientă; 
- Studii de specialitate/  competențe în domeniul în care dorește să pregătească elevii; 
- Preocupare pentru dezvoltarea profesională și personală; 

- Disponibilitate pentru voluntariat; 
- Integritate și etică profesională. 

Precizăm că atribuțiile profesorilor care vor fi selectați ca profesori asociați, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență (aprobat prin OMEC 
5956/2020) sunt: 

a) contribuie la identificarea și selectarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte; 

b) asigură pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupele pe care le 
coordonează; 

c) proiectează și aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelență; 

d) completează fișele de prezență a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte la fiecare 
activitate de pregătire; 

e) realizează evaluarea periodică a copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din grupa 
de excelență și a progresului înregistrat de aceștia; 

f) întocmesc o fișă de progres pentru fiecare elev care face parte din grupa de excelență, în 

colaborare cu profesorul-psiholog; 

g) alte atribuții stabilite de directorul centrului de excelență, consiliul de administrație al 
centrului de excelență sau prevăzute în metodologii/regulamente aprobate prin ordin al 
ministrului educației și cercetării. 

 
 

 

Mihaela Carmen SEUȘAN 
director 

Centrul Județean de Excelență Sibiu 
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Anexe 

Anexa 1. Cerere pentru înscrierea la selecția profesorilor  pentru  Centrul Județean de Excelență 
Sibiu, an școlar 2021-2022, seria 2 

 

Doamnă Director, 

 

 

Subsemnatul(a), ____________________________________________________, cu funcția de 

_____________________________________ profesor la unitatea de învățământ (Liceul, Colegiul Național, 

Colegiul) ___________________________________________, din localitatea 

________________________________________,  vă rog să-mi aprobați înscrierea pentru selecția profesorilor 

asociați la disciplina ___________________________________, la nivel (primar, gimnazial, liceal) 

__________________________ în cadrul Centrului Județean de Excelență Sibiu, în anul școlar 2021-2022.  

Date de contact: tel_________________________e-mail____________________________  

 

Data: ______________                                                                                             Semnătura: _______________________  

 

 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  

Subsemnatul(a), _________________________________, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu 
utilizarea și prelucrarea datelor personale (potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal), cum ar fi: numele și prenumele, inițiala 
tatălui, CNP, numărul de telefon, loc de muncă, adresă, adresa de e-mail. Centrul Județean de 

Excelență Sibiu a stabilit măsuri pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 
integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

 Data: ______________                                                                                               Semnătura: _______________________ 
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Anexa 2 Declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea 
unor infracțiuni care l-ar face incompatibil/ă cu funcția pe care o ocupă 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul/Subsemnata __________________________, născut/ă _________________ (numele şi 

toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean român,fiul/fiica 

lui _____________________________ (numele şi prenumele tatălui) şi al/a 

___________________________ (numele şi prenumele mamei), născut/născută __________________ 

(ziua, luna, anul), în ______________________ (locul naşterii: localitatea/judeţul), 

domiciliat/domiciliată în ___________________________(domiciliul din actul de identitate), 

legitimat/legitimată cu. _____________________________ (felul, seria şi numărul actului de 

identitate), cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, decalr pe 

proprie răspundere că nu am fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni contra 

umanității, contra statului sau autorității, contra serviciului sau în legătură cu serviciul, de fals sau 

de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care m-ar  face incompatibil/ă cu funcția pe 

care o voi ocupa, aceea de profesor asociat, la Centrul Județean de Excelență Sibiu. 

 

Data: ______________                                                                                               Semnătura: _______________________ 
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Anexa 3 

Conținutul dosarului de  candidatură 

Pe pagina de gardă se va trece numele și prenumele, unitatea de învățământ, specializarea 

1. OPIS 

2. Cererea de înscriere  
3. Curriculum Vitae European, data si semnat pe fiecare pagină. La funcția vizată/ locul de 

muncă vizat, se va completa cu “profesor la Centrul Județean de Excelență Sibiu” 
4. Carte de identitate – copie 
5. Acte de studii, inclusive foi matricole - copii 
6. Adeverința de la unitatea de învățământ prin care se atestă funcția și gradul didactic 

7. Copie după documentul care atestă obținerea ultimului grad didactic/ doctorat 

8. Declarație pe proprie răspundere că nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea 
unor infracțiuni care l-ar face incompatibil/ă cu funcția pe care o ocupă (Anexa 2) 

9. Acte doveditoare ale activității de pregătire a elevilor capabili de performață 
(adeverințe, diplome, premii s.a) - copii 

10.  Acte doveditoare ale manifestării interesului față de domeniul de excelență 
(adeverințe de profesor evaluator (etapa județeană/ națională) la olimpiadele / 
concursurile școlare,  însoțirea  loturilor de elevi la etapele naționale/ internaționale 
ale concursurilor școlare, elaborare de subiecte pentru etapa județeană/ națională a 
concursurilor școlare s.a ) 

11. Copii ale documentelor relevante pentru selecție de pe orice alte acte relevante în 

dovedirea competenţei ştiinţifice şi profesionale  în domeniul excelenței (participări la 
conferinţe, seminarii, lucrări publicate,  congrese etc.). 

Număr total de pagini _____________ 

Obs. În dreptul fiecărui document se va trece numărul de pagini. 
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