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 Nr. ……. / 01.10.2021 

 

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 Botoșani, 

an școlar 2021 – 2022 

 

 

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 

Botoșani are obligația de a “asigura, anual, constituirea, funcționarea și pregătirea grupelor 

de excelență”, în vederea realizării misiunii asumate. 

În acest sens, Centrul Județean de Excelență Botoșani anunță organizarea selecției 

cadrelor didactice care doresc să desfășoare activități de pregătire a copiilor și a tinerilor 

capabili de performanțe înalte. 

Cadrele didactice care doresc să desfășoare activitate în Centrul Județean de 

Excelență Botoșani vor fi selectate în funcție de următoarele criterii:  

Criterii generale: 

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

b. Are studii superioare: corespunzătoare funcției didactice ocupate; 

c. Statut profesional: este titular în învățământul preuniversitar. 

Criterii specifice (minimale): 

a. 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. ) 

b. Competențe de proiectare didactică și de evaluare la nivel înalt 

c. Capacitate de organizare; 

d. Capacitate de lucru în echipă și de comunicare eficientă; 

e. Integritate și etică profesională; 

f. Studii de specialitate/ competențe în domeniul în care dorește să pregătească elevii; 

g. Asumarea responsabilității și respectarea disciplinei muncii; 

h. Preocupare pentru dezvoltarea profesională și personală. 
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Calendarul selecției pentru anul școlar 2021-2022:  

 Etapa I: 04 – 07 octombrie 2021 

Depunerea dosarelor de candidatură la sediul Centrului Județean de Excelență Botoșani. 

Dosarele cuprinzând documentele de candidatură pot fi depuse la sediul Centrului Județean 

de Excelență Botoșani, str. Mihail Kogâlniceanu nr. 27-31, municipiul Botoșani, în perioada 

04 -07 octombrie 2021, zilnic, între orele 10-14. 

 Etapa a II - a: 08 – 11 octombrie 2021 

Evaluarea portofoliilor/ dosarelor în cadrul comisiilor constituite prin decizia Inspectorului 

Școlar General, în conformitate cu art. 26, alin. (5) din Regulament. 

Lista candidaturilor admise pentru interviu se va publica pe site-ul Inspectoratului Școlar 

Județean Botoșani, cel mai târziu, în data de 11 octombrie 2021. 

 Etapa a III - a: 12 – 14 octombrie 2021 

Susținerea probei de interviu. 

Programarea interviurilor va fi publicată pe site-ul inspectoratului școlar, până în data de 

11 octombrie 2021. 

 Etapa a IV - a: 15 octombrie 2021 

Publicarea rezultatelor selecției pe site-ul inspectoratului școlar și la sediul Centrului 

Județean de Excelență  Botoșani. 

Cuprinsul dosarului de candidatură 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente, în ordinea de mai jos: 

1. Cererea de înscriere 

2. Carte de identitate – copie  

3. Acte de studii, inclusive foi matricole – copii 

4. Document care atestă statutul de titular în învățământ – copie 

5. Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

6. 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 

7. Curriculum Vitae (format Europass) însoțit de documente justificative cu privire la 

activitățile de pregătire a elevilor capabili de performață (adeverințe, diplome, 

premii s.a), precum și manifestarea 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 
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ale concursurilor școlare, elaborare de subiecte pentru etapa județeană/ națională 

a concursurilor școlare s.a. ) 

8. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor depuse 

Disciplinele pentru care se va organiza selecția: 

Nr. 

crt. 

Nivelul de 

învățământ 

Disciplina / domeniul Număr de 

locuri alocate 

pentru selecție 

Unitatea de învățământ unde se va desfășura 

activitatea didactică 

1 gimnazial Limba și literatura română 2 Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani 

2 gimnazial Matematică 2 Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani 

3 gimnazial Științe 2 Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani 

4 gimnazial Limba și literatura română 2 Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi 

5 gimnazial Matematică 2 Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi 

6 gimnazial Științe 2 Școala Gimnazială "Mihail Kogălniceanu" Dorohoi 

7 liceal Limba și literatura română 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

8 liceal Matematică 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

9 liceal Informatică 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

10 liceal Limba Engleză 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

11 liceal Fizică 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

12 liceal Chimie 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

13 liceal Biologie 2 Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Botoșani 

14 liceal Robotică  1 Palatul Copiilor Botoșani 

15 liceal Limba și literatura română 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

16 liceal Matematică 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

17 liceal Informatică 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

18 liceal Limba Engleză 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

19 liceal Fizică 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

20 liceal Chimie 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

21 liceal Biologie 2 Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 

 

 

Inspector Școlar General, 

Prof. Dr. Ada Alexandrina MACOVEI 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Director CJEX, 

                                                                                                                                     Prof. Gabriel HÂRTIE 
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