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Anexa 1. Cerere pentru înscrierea la selecția profesorilor asociați ai Centrului Județean de Excelență 

Sibiu, an școlar 2021-2022 

 

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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Opis dosar candidatură 

1. Cererea de înscriere  

2. Curriculum Vitae European, data si semnat pe fiecare pagină. La funcția  vizată/ 
locul de muncă vizat, se va completa cu “profesor asociat la Centrul de Excelență 

Sibiu” 

3. Carte de identitate – copie 
4. Acte de studii, inclusive foi matricole - copii 

5. Document care atestă statutul de titualar în învățământ - copie 
6. Copie după documentul care atestă obținerea ultimului grad didactic/ doctorat  

7. 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) 
8. Acte doveditoare ale activității de pregătire a elevilor capabili de performață 

(adeverințe, diplome, premii s.a) - copii 

9.  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 ) 
10. 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. 

 

Numele și prenumele _____________________________  

Semnătura ______________________________ 
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PAGINA de GARDĂ 

 

 

DOSAR DE CANDIDATURĂ 
-pentru selecția profesorilor asociați ai Centrului Județean de Excelență Sibiu- 

an școlar 2021-2022 

 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE 
Unitatea de învățământ: 

 

Disciplina: 

Nivel: 

Clasa: 

 

 


