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CALENDAR SELECȚIE PROFESORI 

Anul școlar 2022-2023. 

 

 

Etapa I: 

• 01-15. 09. 2022. Reînscrierea profesorilor care au activat și în anul școlar 2021-22, și care 

doresc să își continue activitatea în Centrul Județean de Excelenţă Covasna în anul școlar 2022-23.  

Pentru reînscriere fiecare profesor completează portofoliul individual aflat la secretariatul CJEx 

Covasna, cu punctul de lucru în clădirea Colegiului Național Székely Mikó, str.  Mikó Imre nr.1, Sf. 

Gheorghe, etaj I., cam. 46.  

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

tinerilor capabili de rezultate excelente, pentru perioada 15. septembrie 2022 - 16 iunie 2023. 

pentru grupa de lucru pentru care se optează. 

Depunerea cererilor/ a portofoliilor de înscriere la secretariat (cam. 46)  sau prin poșta electronică la 

Centrul Județean de Excelență,  cex_cv@isj.educv.ro   sau gered77@yahoo.com  pentru profesorii 

care doresc să lucreze în grupele de excelență în anul școlar 2022-2023.   

 

Etapa II.  

 

• 19-27. 09. 2022 – depunerea cererilor/ a portofoliilor de înscriere prin poșta electronică la 

Centrul Județean de Excelență,  cex_cv@isj.educv.ro  sau gered77@yahoo.com  pentru profesorii 

care doresc să lucreze în grupele de excelență în anul școlar 2022-2023.   

 

 

Portofoliul personal de înscriere va conține următoarele documente: 
• 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 

• 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) 

Condiții specifice ocupării posturilor: 

-Competențe proiective și de evaluare bine dezvoltate/ cursuri de formare în acest domeniu; 

-Experiență în pregătirea elevilor performanți/ activități în grupe de excelență; 

-Rezultate obținute la etape naționale/ internaționale ale olimpiadelor și/ sau concursurilor şcolare în 

ultimii 5 ani; 
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- Activitate de cercetare în specialitate sau în domeniul pedagogiei și a didacticii disciplinei/ 

participare la conferințe simpozioane cu lucrări proprii, publicații; 

-Capacitate de lucru în echipă; rezistență la efort, capacitate implicativă, stil de lucru motivațional; 

 

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

elevilor și tinerilor capabili de rezultate excelente, pentru perioada 01. octombrie 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 

aparțin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform formularului 

anexat. 

 

OBSERVAȚII: 

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

condiții, atrage după sine respingerea dosarului.  

- Dosarele pot fi trimise și prin poșta electronică la adresa de email al CJExCv 

cex_cv@isj.educv.ro  sau gered77@yahoo.com, în perioada 19-27. sept.  2022. 

 

Verificarea dosarelor de către Comisia Județeană și afișarea programări pentru examen: 28-30. 

sept. 2022.   

Interviu de evaluare, conform programării: 01-04. oct. 2022.,  orele 13-18, la sediul ISJ.  

Afișarea rezultatelor: 05. 10. 2022., site-ul ISJ www.isj.educv.ro., secțiunea Centrul Județean de 

Excelență. 
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