
RECOMPENSAREA ELEVILOR CENTRULUI JUDEŢEAN DE 

EXCELENȚĂ VASLUI (CJEVS) 

 

CRITERII SPECIFICE DE SELECŢIE 

PENTRU ACORDAREA PREMIILOR EXCELENȚEI 2019 – CJEVS 

PE BAZA REZULTATELOR DIN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

Premiile Excelenței vor fi acordate la finalul anului 2019 după ce s-au desfășurat.toate competițiile 

naționale și internaționale înscrise în calendarele MEN cu finanțare MEN, aferente anului școlar 

2018-2019. 

Pentru obținerea unui premiu de excelență, se pot înscrie la  concurs elevii care îndeplinesc 

următoarele criterii de eligibilitate: 

 

1)Elev școlarizat de CJEVS, participant la cursurile CJEVS desfășurate în anul școlar 2018-2019 

2)Elev admis pentru anul școlar 2019 - 2020 la cursurile CJEVS. (Fac excepție elevii care au absolvit 

liceul!) 

3)Participant la competiții naționale și internaționale din calendarul MEN cu finanțare MEN, la 

disciplina/domeniul la care a fost pregătit în cadrul CJEVS în anul școlar 2018-2019 

4) Cumulează un punctaj de minimum 5 puncte, calculat conform grilei din anexă. 

Pentru obținerea recompenselor, elevii vor fi selectați în ordine descrescătoare a punctajelor obținute 

la competiții naționale și internaționale din calendarul MEN cu finanțare MEN, la care au participat 

în anul școlar 2018-2019, în limita fondurilor disponibile. 

Dacă un elev participă la mai multe competiții menționate în cadrul criteriilor 1-7, se va lua în 

considerare doar punctajul maxim obținut pentru criteriul respectiv.  

Punctajul final al elevului va fi calculat ca sumă a punctajelor obținute pentru fiecare criteriu în parte. 

Toate criteriile se referă doar la disciplina/domeniul  pentru care elevul a activat în cadrul CJEVS. 

 

  



METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU 

ACORDAREA PREMIILOR EXCELENȚEI 2019  PE BAZA 

REZULTATELOR DIN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Înscrierea elevilor CJEVS la concursul pentru acordarea Premiilor Excelenței se realizează în baza 

unui dosar care trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

A) - formularul tip de înscriere premiu excelență (formular anexat) 

B) - documentul de identitate (CI/CN) - în copie; 

C) - adeverințe/diplome sau certificate în copie - având avizul “conform cu originalul” aplicat de 

regulă de către școala de proveniență sau de către CJEVS în prezența diplomei în original care 

atestă distincția obținută în anul școlar 2018-2019. 

DEPUNEREA DOSARELOR 

Se completează formularul de înscriere tipizat și se depune împreună cu documentele solicitate la 

sediul Centrului Județean de Excelență Vaslui, str. Donici, nr. 2, etaj 2, cam. 27 (în clădirea 

Inspectoratului Școlar Județean Vaslui), între orele 12.00 - 14.00.  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

• 4-15 NOIEMBRIE 2019 - Depunerea dosarelor de către elevii solicitanți –la sediul CJEVS 

• 20 NOIEMBRIE 2019 - Afișarea punctajelor inițiale pe site-ul centrului  

• 21-22 NOIEMBRIE 2019 - Depunerea contestațiilor– la sediul CJEVS 

• 29 NOIEMBRIE 2019 - Afișarea punctajelor finale pe site-ul centrului 

  



GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU ACORDAREA 

PREMIILOR EXCELENȚEI 2019 

Nr. 

crt. 

Tip competiție 

an școlar 2018-2019 

Distincție Punctaj 

1 
Faza internațională Olimpiada de 

specialitate sau concursuri 

internaționale recunoscute MEN 

Premiul I/medalie aur 100 

Premiul II/medalie argint 90 

Premiul III/medalie bronz 80 

Mențiune/premiu special 70 

Participant în lotul național 60 

2 

Faza internațională concurs de 

specialitate – concursuri 

desfășurate cu prezență fizică 

(on-site) 

Premiul I/medalie aur 40 

Premiul II/medalie argint 30 

Premiul III/medalie bronz 20 

Mențiune/premiu special 10 

Participant în lotul național 5 

3 
Faza Națională a Olimpiadei 

Școlare de specialitate 

Premiul I 70 

Calificare în lotul național lărgit 70 

Premiul II 60 

Premiul III 50 

Mențiune 40 

Premiu special/Medalii 30 

Participant în lotul județean 20 

4 
Faza Județeană a Olimpiadei 

Școlare de specialitate 

Premiul I 30 

Premiul II 20 

Premiul III 10 

Mențiune/premiu special 5 

5 
Faza Națională concurs de 

specialitate– înscris în calendarul 

MEN cu finanțare 

Premiul I 40 

Premiul II 30 

Premiul III 20 

Mențiune/premiu special 10 

6 
Fază regională/interjudețeană – 

concurs înscris în calendarul 

MEN cu finanțare 

Premiul I 20 

Premiul II 15 

Premiul III 10 

Mențiune/premiu special 5 

7 
Fază județeană concurs național 

înscris în calendarul MEN cu 

finanțare 

Premiul I 15 

Premiul II 10 

Premiul III 8 

Mențiune 3 

 

  



FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU ACORDAREA PREMILOR EXCELENȚEI 2019 

Elemente de identitate ale solicitantului 

Nume şi prenume.......................................................................... Vârstă........................... Sex □ M □ F; CI/CN serie/nr................................................. 

Adresa....................................................................................................... Telefon ................................. e-mail................................................................ 

Școala de proveniență ................................................................................................. elev în clasa a ...........................am absolvit cursurile Centrului 

Judeţean de Excelenţă Vaslui, în anul şcolar 2018-2019, la disciplina/domeniul........................................................................, în grupa coordonată de 

prof......................................................,obţinând la evaluarea finală punctajul .........................., fiind admis/(ă) pentru anul școlar 2019-2020  la 

disciplina...........................................în grupa coordonată de prof...................................................... 

Nr. 

crt. 

Tip competiţie Nume concurs Distincție Punctaj 

autoevaluare 

(se completează 

de solicitant) 

Punctaj acordat 

(NU se 

completează de 

solicitant) 

1 Faza internațională Olimpiada de 

specialitate sau concursuri 

internaționale recunoscute MEN 

    

2 Faza internațională concurs de 

specialitate – concursuri 

desfășurate cu prezență fizică (on-site) 

recunoscute MEN 

    

3 Faza Națională a Olimpiadei 

Școlare de specialitate 

    

4 Faza Județeană a Olimpiadei 

Școlare de specialitate 

    

5 Faza Națională concurs de specialitate– 

înscris în calendarul MEN cu finanțare 

    

6 Fază regională/interjudețeană – concurs 

înscris în calendarul MEN cu finanțare 

    

7 Fază județeană concurs național înscris 

în calendarul MEN cu finanțare 

    

 

Vizat școală de proveniență, 

Director, 


