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Anexa 1 la Anunțul de selecție – Cerere de ȋnscriere 

CERERE DE ÎNSCRIERE  

la procesul de recrutare și selecție a experților  pentru posturile vacante din echipa 
Inspectoratului Şcolar Județean Constanța 

(în afara organigramei organizației) 

conform Anunțului de selecție nr. 1711A/6/14.04.2021 pentru Proiectul POCU/665/6/23/135746 
„O NOUĂ ȘANSĂ PRIN EDUCAȚIE ȘI FORMARE” 

 

1.DATE PERSONALE 

Nume  

Prenume  

Locul de muncă 

actual si funcția 

 

Telefon  

E-mail  

2. DISPONIBILITATE DE A EFECTUA DEPLASĂRI ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA  

 Da …………..…………………………                                            Nu …………..…………………………     

(bifați şi semnați ȋn dreptul opțiunii dumneavoastră) 

3. DISPONIBILITATE 

Sunt  apt(ă)  și  disponibil(ă)  să  lucrez  ca  expert  în  perioadele  menționate  în  declarația  

privind  disponibilitatea (conform contractului care va fi semnat de părți) 

 Da …………..…………………………                                            Nu …………..…………………………     

 (bifați si semnați ȋn dreptul opțiunii dumneavoastră) 

Data completării  

Semnătura  
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Anexa 2 la Anunțul de selecție – declarație de disponibilitate 

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE 

 

Subsemnatul/ subsemnata _________________________________________________, 

cu domiciliul 

în __________________________________________________________________, 

legitimat(ă) cu CI/BI, seria ________ , nr. __________, declar că, în cazul în care sunt 

selectat(ă),  sunt disponibil(ă) pentru a îndeplini în totalitate atribuţiile aferente postului de 

_______________________________________________________________________în cadrul 

Proiectul POCU/665/6/23/135746 „O NOUĂ ȘANSĂ PRIN EDUCAȚIE ȘI FORMARE” implementat 

de Inspectoratul Școlar al Județului Constanța ȋn calitate de beneficisar şi în parteneriat 

cu Casa Corpului Didactic Constanța, în perioada aferentă postului, conform anunțului de 

selecție. 

Menţionez că în acestă perioadă nu am alte obligaţii de muncă care să împiedice 

îndeplinirea în condiţii optime a atribuţiilor aferente postului menționat anterior în cadrul 

proiectului sus-meţionat.  

Prezenta declaraţie de disponibilitate îşi menţine valabilitatea în cazul prelungirii 

perioadei de execuţie a proiectului. 

Nume şi prenume  

 

Semnătura  

 

Data  
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Anexa 3 la Anunțul de selecție - Scrisoare de intenție 

SCRISOARE DE INTENȚIE 

 

Numele candidatului: 

Adresă: 

Telefon: 

Email: 

Data: 

 

Către: 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA 
             
             Ȋn atenția:  

          Managerului Proiectului POCU/665/6/23/135746  „O nouă șansă prin educație și formare”   
 

 

Stimate domn, 

Cu această scrisoare îmi exprim interesul pentru poziția de …………….. în Proiectului POCU „O 

nouă șansă prin educație și formare”, Cod 135746 

În prezent sunt …………..… la …………………….. .  

Prezentarea succintă a experienței relevante pentru poziția în proiect ……………………..… 

Prezentarea motivului pentru care candidatul dorește să ocupe acest post și ce își propune să 

realizeze ……………………….. 

 

Nume şi prenume:  

 

Dată:          Semnătură: 
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Anexa 4 la Anunțul de selecție – Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

Subsemnatul/a, (numele) __________________________ (prenumele) 

______________________ (numele anterior) _____________________ cu domiciliul în 

_______________ judeţul (sectorul) ______________ str. _____________________ nr. ___, 

bl. ___, ap. ___,  posesor al ____________________seria __ nr. _____ CNP 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| număr de telefon ______________________, 

adresă de email ______________________ 

în calitate de angajat/ candidat pe un post  al Inspectoratului Școlar Județean Constanța ȋn 

calitate de beneficiar al Proiectul POCU/665/6/23/135746 „O nouă șansă prin educație și 

formare”  (bifați şi semnați ȋn dreptul opțiunii dumneavoastră) 

  consimt în mod expres şi neechivoc …………………………  

 nu consimt …………………………………………………………….. 

ca datele mele cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal) de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța ȋn cadrul Proiectul 

POCU/665/6/23/135746 „O nouă șansă prin educație și formare” şi de către orice alt 

organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii proiectului.  

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal, până la expirarea 

obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare legale. 

 

 

Nume şi prenume:  

 

Dată:          Semnătură: 
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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia.  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară  

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

Naţionalitate(-tăţi)  

  

Data naşterii  

  

Sex  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

SE VA TRECE FUNCȚIA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ, în cadrul proiectului   „O 
NOUĂ ȘANSĂ PRIN EDUCAȚIE ȘI FORMARE” Nr. POCU/665/6/23/ 135746   
 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă 
dintre acestea.  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională 
absolvite, începând cu cel mai recent.   

Calificarea / diploma obţinută  
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Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

Limba            

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 

persoane de contact, referinţe etc.  

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.  
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 Anexa 5 la Anunțul de selecție – Declaraţie privind înregistrarea audio-video a interviului  
 
 

D E C L A R A Ţ I E  

PRIVIND ÎNREGISTRAREA AUDIO-VIDEO A INTERVIULUI 
 

 Subsemnatul/a, (numele) __________________________ (prenumele) 

______________________ (numele anterior) _____________________ cu domiciliul în 

_______________ judeţul (sectorul) ______________ str. _____________________ nr. ___, 

bl. ___, ap. ___,  posesor al ____________________seria __ nr. _____ CNP 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, număr de telefon ______________________, 

adresă de email ______________________ 

în calitate de titular al cererii de ȋnscriere la procesul de recrutare și selecție a experților  

pentru posturile vacante din echipa Inspectoratului Şcolar Județean Constanța (în afara 

organigramei organizației) pentru Proiectul POCU/665/6/23/135746 „O nouă șansă prin 

educație și formare”, postul vizat ……………………………………………………………………….,  

 
AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ faptul că interviul din data de 

………………………..……… va fi înregistrat audio-video de către Inspectoratul 

Şcolar Județean Constanța conform procedurilor interne. 

Am fost informat că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu 

prevederile: 

- Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE; 

- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților 

specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii. 

Nume şi prenume:  

Dată:          Semnătură: 


