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 Se aprobă,  

Director CJExCv, 

                                   prof. dr. Pető Mária 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

Subsemnatul(a), ________________________________________, profesor de ______________________ 

la _____________________________________________________, vă rog să-mi aprobați participarea la 

activitățile desfășurate în cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna, în anul școlar 2022 – 2023, la 

disciplina**:  

 Matematică/ clasa a V-a lb. română  Matematică clasa V sau VII. - lb. maghiară 

 Matematică/ clasa a IX-a lb. română  Fizică -  lb. maghiară 

 *Disciplină cu predare în lb. română  * Disciplină cu predare în lb. maghiară 
 

Limba de predare: maghiară / română * propunere de către profesor.................................................. 

La clasa (pot fi selectate mai multe opțiuni):  

   V  VI  VII  VIII  IX  X  XI      XII

DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI  

Data nașterii: ___________________, localitatea ____________________, județul ___________________, 

CNP: __________________________, profesor la ______________________________________________,  

___________________________   specializarea ___________________________.  

Domiciliul: localitatea _________________, strada _______________________ nr. _____, bloc 

___________, scara _____, apartament ____, telefon ______________________, e-mail 

_____________________________________  

Studii: Facultatea _____________________________________________________________, specializarea 

________________________________________, forma de învățământ absolvită: ZI / SERAL / FF / FR,  

anul absolvirii _________.  

Ultimul grad didactic ______, obținut în anul _________. 
 

REZULTATE DEOSEBITE (cele mai semnificative) 

Premiul Numele olimpiadei/concursului/simpozionului/etc. Etapa Anul obținerii 

    

    

    

    

    
 

Motivația pentru solicitarea participării la activitățile desfășurate în cadrul CEX Covasna:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

Data: ______________          Semnătura: _______________________  
 

**Profesorii vor fi admiși pe baza unui interviu și un portofoliu personal prezentat în fața comisiei CJExCv, conform 

metodologiei în vigoare. 
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DECLARAȚIE 

 

Subsemnatul(a), _________________________________, declar pe propria răspundere că sunt de 

acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform 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, nr. de telefon, domiciliul, 

adresa de e-mail,  studii absolvite, gradul didactic în documentele și activitățile din cadrul Centrului Județean de 

Excelență Covasna. 

 

 

Data: ______________     Semnătura: _______________________  

 

 

 

IMPORTANT! 

Conținutul portofoliului personal: 

• Opis, în care se înregistrează fiecare document din dosar și pagina la care acesta se regăsește, în 2 

exemplare 

• Cerere de înscriere 

• Scrisoare de intenție din partea profesorului 

• Recomandare din partea inspectorului școlar de specialitate  

• Acte de studii – diplome și foi matricole (copii) 

• Act doveditor pentru obținerea ultimului grad didactic (copie) 

• Carte de identitate (copie) 

• CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de 

contact valabile – adresa de e-mail și numărul de telefon; în CV, la secțiunea „Alte competențe și 

aptitudini” se vor evidenția, pe lângă competențe și aptitudini specifice, rezultatele profesionale: 

rezultate la olimpiade și concursuri, participarea la conferințe și simpozioane, publicații etc.) 

• Acte doveditoare privind experiența pentru îndeplinirea condițiilor specifice postului (copii certificate 

conform cu originalul- cursuri de formare, activitate științifică, participare la conferințe și simpozioane 

prin prezentarea unor lucrări proprii, rezultate în domeniul excelenței) 

• Plan de activitate detaliat (3-2 ore pe săptămână) pentru pregătirea de performanță a elevilor și tinerilor 

capabili de rezultate excelente, pentru perioada 26. septembrie 2022 - 16 iunie 2023 pentru grupa de 

lucru pentru care se optează. 

• Declarația pe propria răspundere prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin 

candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform formularului anexat. 

 

OBSERVAȚII: 

• Documentele din dosare vor fi așezate în ordinea menționată mai sus. Nerespectarea acestei condiții, 

atrage după sine respingerea dosarului. Certificarea cu originalul se realizează la secretariatul unității de 

proveniență. 

- Dosarele pot fi trimise prin poșta electronică la registratura IȘJ Covasna respectiv adresa de email 

al CJExCv cex_cv@isj.educv.ro   sau gered77@yahoo.com, în perioada 01. sept – 16. sept. 2022. 
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