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Nr. 17/ 21.09.2021 

APEL 

Pentru selecția cadrelor didactice care vor desfășura activități de pregătire a copiilor 
și tinerilor capabili de performanțe înalte în cadrul Centrului Județean de Excelență 

-an școlar 2021-2022-  
 

În atenția cadrelor didactice care doresc să desfășoare activități de pregătire a copiilor și a 
tinerilor capabili de performanțe înalte în cadrul Centrului Județean de Excelență Sibiu 

 

În conformitate cu art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de 
excelență (aprobat prin OMEC 5956/14.09.2020), Centrul Județean de Excelență Sibiu are 
obligația de a “asigura, anual,  constituirea, funcționărea și pregătirea grupelor de excelență”, în 

vederea realizării misiunii asumate. 

Pentru aceasta, dorim să demarăm procedura de selecție a  cadrele didactice care să-i 
pregătească pe copiii și pe tinerii capabili de performanțe înalte, din unitățile de învățământ 
din județul Sibiu.  

Precizăm că atribuțiile profesorilor care vor fi selectați ca profesori asociați, în conformitate 
cu art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență 

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. 
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Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine 
curriculum vitae şi documente justificative şi a unui interviu. 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 al 
inspectoratului şcolar. 

Cadrele didactice care doresc să desfășoare activitate în Centrul de Excelență Sibiu vor fi 
selectate în funcție de următoarele criterii: 

Criterii generale: 

- Cetățenie română sau a altor state din Uniunea Europeană, cu reședința în România 

- Studii de licență de lungă durată sau diploma echivalentă; 
- Statut de titular în sistemul de învățământ; 
- 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 (minimale)1: 

- 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 ) 
- Competențe de proiectare didactică și de evaluare la nivel înalt 
- Capacitate de organizare; 
- Capacitate de lucru în echipă și de comunicare eficientă; 
- Integritate și etică profesională; 

- Studii de specialitate/  competențe în domeniul în care dorește să pregătească elevii; 
- Asumarea responsabilității și respectarea disciplinei muncii; 
- Preocupare pentru dezvoltarea profesională și personal; 
- Disponibilitate pentru voluntariat. 

Calendarul selecției pentru anul școlar 2021-2022: 

Etapa 1. Înscrierea on line a cadrelor didactice 21-26 septembrie 2021 
Pentru înscrierea online, candidații trebuie să aibă pregătit UN FIȘIER în format .pdf care să 
conțină scanate, în ordine, următoarele documente: 1. Cererea pentru selecție (Anexa 1) 
completata si semnată; 2. Carte identitate 3. Documente studii 4.  Documentul care atestă 

                                                           
1 Facem precizarea că aceste criterii urmează să fie avizate de către Consiliul de Administrație a Inspectoratului 
Școlar Sibiu, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite definitiv la nivelul comisiilor pentru fiecare 
disciplină/ domeniu. 
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statutul de titular în învățământ. Fișierul pdf va fi denumit Nume_Prenume_profCJEX. 
Dimensiunea acestui fișier nu trebuie să depășească 10Mb. 
NOTĂ: Dacă fișierul nu va respecta cerințele, candidatura va fi declarată respinsă din punct 
de vedere administrativ. 

 
Etapa 2. Verificarea eligibilității administrative a inscrierilor online– termen: 27 
septembrie 2021.  

Înscrierile online care nu respectă cerințele și nu îndeplinesc criteriile generale vor fi 
respinse din punct de vedere administrativ. 
Lista candidaturilor admise pentru evaluare va fi postată pe site-ul Centrului de Excelență 
Sibiu, la secțiunea Profesori, în data de 28 octombrie 2021. 

 
Etapa 3. Depunerea dosarelor de candidatură în format letric la sediul Centrului 
Județean de Excelență Sibiu - 28 -30 septembrie 2021. 

Dosarele cuprinzând documentele de candidatură pot fi depuse la sediul Centrului Județean 
de Excelență Sibiu, din Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 51, corp B, etaj 3, în perioada 27 -30 
septembrie 2021, zilnic, între orele 10-15 sau pot fi trimise prin poștă/ curier rapid, cu data 
expedierii, cel târziu până  în 28.09.2021, ora 12.  
În situația în care documentele se trimit prin postă, candidații sunt rugați să ne informeze la 
adresa mcseusan@gmail.com, până în data de 30 septembrie 2021, ora 15. 
NOTĂ. Candidaturile care au fost respinse din punct de vedere administrativ (etapa2) sau 
dosarele pentru care nu s-a realizat înscrierea online, de la etapa 1, nu vor fi acceptate pentru  

evaluare și vor fi considerate neeligibile. 
 

Etapa 4. Evaluarea portofoliilor/ dosarelor în cadrul comisiilor constituite prin 
decizia Inspectorului Școlar General, în conformitate cu art. 26, alin. (5) din 
Regulament. - 1-5 octombrie  2021 

Lista candidaturilor admise pentru interviu se va publica pe site-ul Centrului Județean de 
Excelență, cel mai târziu, în data de 6 octombrie 2021. 

 

Etapa 5 Organizarea interviului  7-11 octombrie 2021 
Programarea interviurilor va fi publicată pe site-ul excelentasibiu.ro, până în data de 6 
octombrie 2021. 

 
Etapa 6. Publicarea rezultatelor selecției -  12 octombrie 2021 
 

Cuprinsul dosarului de candidatură 
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente, în ordinea de mai jos: 
1. Opis, in două exemplare 
2. Cererea de înscriere  

mailto:mcseusan@gmail.com
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3. 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” 

4. Carte de identitate – copie 
5. Acte de studii, inclusive foi matricole - copii 
6. Document care atestă statutul de titualar în învățământ - copie 
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.). 
 

 

Mihaela Carmen SEUȘAN 

Director, 
Centrului Județean de Excelență Sibiu 

 
 

 


