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Documentele în limbile minorităților naționale vor fi depuse în traducere autorizată în 

limba română. 

Lipsa oricărui document din SECTIUNEA 1,  inclusiv a opisului și a numerotării 

paginilor, va duce la respingerea dosarului. 

 

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 

Candidații vor depune documentele la  sediul Casei Corpului Didactic Buzău, str. 

Independenței nr. 42, cod poștal 120204, sau vor fi transmise prin curierat rapid,  până la 

data de 08.03.2022 ora 15.00.  

Candidaturile  transmise  după  data  limită  indicată  în  anunțul  de  selecție,  precum  

și  cele incomplete, vor fi respinse. 

 

VII. PROBELE SELECȚIEI: 

Selecția constă în parcurgerea a trei etape, astfel:  

 

a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilității administrative a dosarelor. 

 

      Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată la sediul Casei 

Corpului Didactic Buzău, la avizier, și pe pagina  Casei Corpului Didactic Buzău  la adresa 

https://www.ccdbuzau.ro. 

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Buzău sau scanate 

și transmise la adresa de e-mail ccd@buzau.ro, în termen de 24 ore de la data publicării 

rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

 

Candidații declarați admiși la proba de verificare a eligibilității administrative a 

dosarelor vor participa la proba b). 

 

b) Proba de evaluare a dosarelor 

 

Rezultatele în urma evaluării dosarelor vor fi publicate la sediul Casei Corpului 

Didactic Buzău, la avizier și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Buzău la adresa 

https://www.ccdbuzau.ro. Comisia de selecție va stabili clasamentul candidaților în ordinea 

descrescătoare a punctajelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea 

descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție.  

Eventualele contestații vor fi depuse la sediul Casei Corpului Didactic Buzău sau 

scanate și transmise la adresa de e-mail ccd@buzau.ro, în termen de 24 ore de la data 

publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept. 

https://www.ccdbuzau.ro/
https://www.ccdbuzau.ro/
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Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face la sediul Casei Corpului 

Didactic Buzău, la avizier, și pe pagina Casei Corpului Didactic Buzău la adresa 

https://www.ccdbuzau.ro., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la depunerea 

contestațiilor.  

 

Candidații declarați admiși la proba de evaluare a dosarelor vor participa la proba c) 

 

c) Proba de interviu 

 

Pentru candidații care au fost declarati admiși la proba de evaluare a dosarelor se va 

organiza un interviu on-line, utilizând Google Meet care va fi înregistrat audio-video.  

Programarea interviurilor se va afișa pe site-ul Casei Corpului Didactic Buzău, cu cel puțin 2 

zile lucrătoare înainte de demararea acestei probe cu prima serie de candidați.  

În cadrul interviului comisia va aborda aspecte care țin de expertiza indicată în CV și 

orice altă tematică prin care poate fi verificat în ce măsură candidatul deține competențe 

necesare ocupării postului vizat:  

 Motivaţia 

 Prezentarea competențelor relevante 

 Prezentarea experienței în managementul curriculumului  

 Disponibilitate  

        În urma interviului, membrii comisiei acordă, individual, punctaje conform baremului de 

evaluare.  Media aritmetică a punctajelor individuale devine punctajul final obținut de candidat la 

această probă.   

Rezultatele probei de inteviu vor fi publicate la sediul Casei Corpului Didactic Buzău,  

la avizier, și pe pagina web a Casei Corpului Didactic Buzău, la adresa 

https://www.ccdbuzau.ro. 

Comisia de selecție va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a 

punctajelor acordate. La această probă nu se admit contestații. 

După încheierea tuturor probelor, rezultatele se stabilesc prin calcurarea mediei 

aritmetice a  punctajelor de la proba de evaluare a dosarelor  și proba de interviu,  iar Comisia 

de selecție va stabili clasamentul final al candidaților, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în 

limita numărului de posturi din anunțul de selecție.  

Rezultatele selecției vor fi publicate la sediul Casei Corpului Didactic Buzău,  la avizier, și pe 

pagina Casei Corpului Didactic Buzău, la adresa https://www.ccdbuzau.ro. 

Pentru a dobândi calitatea de formator în cadrul proiectului, candidații declarați 

admiși au obligația de a participa și absolvi programul de formare a formatorilor, acreditat 

de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. 

https://www.ccdbuzau.ro/
https://www.ccdbuzau.ro/
https://www.ccdbuzau.ro/



