
CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ COVASNA   

KOVÁSZNA MEGYEI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT  

cex_cv@isj.educv.ro 

 

 
Se aprobă,  

 director CEX Covasna 

CERERE DE PARTICIPARE 

Subsemnatul(a), ________________________________________, profesor de 

______________________ la _____________________________________________________, 

vă rog să-mi aprobați participarea la activitățile desfășurate în cadrul Centrului Județean de 

Excelență Covasna, mun. Sf. Gheorghe, în anul școlar 2019 – 2020, la disciplina**:  

 Matematică / cl. a V-a  Fizică-liceu 

 Matematică / cl. a IX-a  Informatică- liceu 

 Lb. engleză gimnaziu  Lb. maghiară- liceu- gramatică 

 Lb. română / liceu  Matematică- lb. rom. 

 Lb. maghiară- gimnaziu- gramatică  Chimie-Fizică – lb. română 

 Lb. maghiară / gimnaziu/ creație literară   

la clasa: ......................................... Limba de predare: ............................................................ 

 

V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  

DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI  

Data nașterii: _____________________, localitatea ______________________, județul 

___________________, CNP: ________________________________, profesor la 

__________________________________________________________, specializarea 

___________________________. Domiciliul: localitatea _________________, strada 

_______________________ nr. _____, bloc ___________, scara _____, apartamentul ____, 

telefon ______________________, e-mail _____________________________________  

Studii: Facultatea _____________________________________________________________, 

specializarea ________________________________________, forma de învățământ absolvită: 

ZI/ SERAL/ FF/ FR, anul absolvirii _________; Gradul didactic ______, obținut în anul 

_________. 

REZULTATE DEOSEBITE (cele mai semnificative din ultimii 5 ani) 

Premiul Denumirea olimpiadei/ concursului/ etc. Etapa/faza Anul obținerii 

    

    

    

    

    

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

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Data: ______________          Semnătura: _______________________  

 



CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ COVASNA   

KOVÁSZNA MEGYEI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT  

cex_cv@isj.educv.ro 

 

 
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, nr. de telefon, domiciliul, adresa de e-mail, în documentele și activitățile 

din cadrul Centrului Județean de Excelență Covasna. 

 

Data: ______________     Semnătura: _______________________  

 

**Profesorii vor fi admiși pe baza unui interviu și portofoliu personal prezentat în fața comisiei de 

evaluare desemnat de ISJ Covasna, conform metodologiei în vigoare. 

 


