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RECOMPENSAREA ELEVILOR  

CENTRULUI JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA 

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PARTICIPAREA LA TABĂRA DE PREGĂTIRE  

ȘI 

PENTRU ACORDAREA PREMIILOR EXCELENȚEI 2016 - CJEPH 

 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

Pentru selectarea participanţilor la tabăra de pregătire organizată în anul şcolar 2016-2017 și pentru obținera unui 

premiu de excelență, se pot înscrie elevii care îndeplinesc următoarele criterii obligatorii: 

 

1) Participant la cursurile CJEPH desfăşurate în anul şcolar 2015-2016 şi elev în învăţamântul preuniversitar 

din Prahova în anul şcolar 2016-2017. 

2) Declarat Admis pentru anul şcolar 2016 - 2017 în urma susţinerii evaluării finale 

3) Patricipant la concursuri de specialitate la disciplina la care a fost pregătit în CJEPH 

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

 

În situaţia în care numărul de elevi înscrişi depăşeşte limita locurilor disponibile, aceştia vor fi selectaţi pe baza 

punctajelor disponibile în grila din anexă. 
 

În situaţia în care un elev mai are de susținut concursuri sau faze internaționale ale olimpiadelor școlare aferente 

anului școlar 2015-2016, acesta va aduce o copie a diplomei obținute, cu avizul “conform cu originalul” date de 

şcoala de provenienţă.  

 

Premiile vor fi acordate la finalul anului 2016, pentru ca toate concursurile sau fazele internaționale ale 

olimpiadelor școlare aferente anului școlar 2015-2016 să se fi desfășurat. 

 

Elevii vor fi selectaţi în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute la olimpiadele/concursurile la care a 

participat în anul şcolar 2015-2016, în limita locurilor/fondurilor disponibile.  

 

La completarea grilei, chiar dacă un elev participă la mai multe competiţii, din cadrul unuia din tipurile A...F, se 

va lua în considerare doar punctajul maxim obţinut pentru criteriul respectiv. Punctajul final al elevului va fi 

calculat ca sumă a punctajelor obţinute pentru fiecare criteriu în parte. 

 

Elevii auditori, declarați admiși în urma evaluării finale, vor intra în drepturi pentru obținerea unui loc în tabăra 

de pregătire, sau premiu, în anul școlar 2017-2018, adică pe baza rezultatelor din anul școlar următor 2016-2017. 

 

Toate criteriile se referă doar la disciplina la care a participat la cursurile CJEPH. 
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ANEXĂ 

 

GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU ACORDAREA PREMIILE EXCELENȚEI 2016 ŞI 

PARTICIPAREA ÎN TABERA DE PREGĂTIRE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 
 

 

NR 

CRT 

TIP COMPETIŢIE AN 

ŞCOLAR 2015-2016 

DISTINCŢIE PUNCTAJ 

A. Faza internaţională 

Olimpiada de specialitate 

sau concursuri 

internationale recunoscute 

MENCS 

Premiul I/medalie aur 100 

Premiul II/medalie argint 90 

Premiul III/medalie bronz 80 

Menţiune/premiu special 70 

Participant în lotul naţional 60 

B. 
Faza internaţională 

concurs de specialitate – 

concursuri desfăşurate cu 

prezenţă fizică(on-site) 

Premiul I/medalie aur 40 

Premiul II/medalie argint 30 

Premiul III/medalie bronz 20 

Menţiune/premiu special 10 

Participant în lotul naţional 5 

C. 

Faza Naţională a 

Olimpiadei Şcolare de 

specialitate 

Premiul I 60 

Premiul II 50 

Premiul III 40 

Menţiune/premiu special/Medalii 30 

Participant în lotul judeţean 20 

D. 
Faza Judeţeană a 

Olimpiadei Şcolare de 

specialitate 

Premiul I 30 

Premiul II 20 

Premiul III 10 

Menţiune/premiu special 5 

E. Faza Naţională concurs de 

specialitate– înscris în 

calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

Premiul I 40 

Premiul II 30 

Premiul III 20 

Menţiune/premiu special/Medalie 10 

F. Concurs interjudețean -

fază finală sau 

fază județeană - concurs 

național  –  înscris în 

calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

Premiul I/medalie aur 20 

Premiul II/medalie argint 15 

Premiul III/medalie bronz 10 

Menţiune/premiu special 5 

 

 

 

 

Director,  Prof. Daniela Lica 

 

  

mailto:excelentaph@gmail.com
http://www.centrulexcelenta.com/


 

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTĂ PRAHOVA 
Str. Gheorghe Doja nr.98, Ploiesti 

Tel/fax +40 344 408 632 
excelentaph@gmail.com 

www.centrulexcelenta.com 
 

 

  

 

3 

 

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPARE ÎN TABARA DE PREGĂTIRE 2016:  
 

Înscrierea particpanţilor pentru tabăra de pregătire CJEPH se realizează în baza dosarului care trebuie să conţină 

în mod obligatoriu, următoarele documente: 

A) - formularul tip de înscriere (formularul 1 anexat) 

B) - documentul de identitate (CI/CN) - încopie;  

C) - adeverinţe/ diplome sau certificate în copie  -  având avizul “conform cu originalul” date de şcoala de 

provenienţă, care atestă distincţia obţinută în anul şcolar 2015-2016. 

 

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU ACORDAREA PREMIILOR  EXCELENȚEI ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2016-2017:  

Înscrierea elevilor pentru acordarea CJEPH se realizează în baza dosarului care trebuie să conţină în mod 

obligatoriu, următoarele documente: 

A) - formularul tip de inscriere (formularul 2 anexat) 

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

C) - adeverinţe/diplome sau certificate în copie - având avizul “conform cu originalul” date de şcoala de 

provenienţă, care atestă distincţia obţinută, în anul şcolar 2015-2016.  

 

DEPUNEREA DOSARELOR 

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

Secretariatul Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, str. Romană, nr. 57 (sediul şcolii primare a C.N. 

„I.L.Caragiale”), Ploieşti 

 Dacă un elev solicită atât bursă cât şi participarea în tabără, documentele de la punctele B şi C se vor 

depune în unic exemplar. 

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 

Dosarele se depun în perioada 1-30  iunie 2016, între orele 10.00 - 14.00. Pentru obținerea premiului de 

excelență dosarele vor fi completate cu rezultatele obținute la fazele naționale sau internaționale care urmează să 

se desfășoare în perioada verii. 

 

 

 

Director, 

Prof. Lica Elena Daniela 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE ÎN TABĂRA DE PREGĂTIRE 2016 

Elemente de identitate ale solicitantului:  

Nume şi prenume.............................................................................................................................. 
 

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

Scoala de proveniență........................................................................................................................ 

Adresa................................................................................................................................................ 

Date de contact: Telefon .................................................................................................................. 

e-mail................................................................................................................................................. 

Criterii de eligibilitate 

Elev în clasa a ...................., la ................................................................................................., 

am absolvit cursurile Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, în anul şcolar 2015-2016, la 

disciplina..................................................., în grupa.................................. coordonată de 

prof....................................................................., obţinând la evaluarea finală punctajul ..........................., 

fiind declarat Admis/(ă). 

Criterii specifice de selecţie 
Nr. 

crt 

Tip competiţie Nume concurs/  

Calendar/ 

Pozitie în calendar 

D
is

ti
n

cţ
ie

 Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

acordat 
(Nu se 

completează de 

solicitant) 

A 
Faza internaţională Olimpiada de 

specialitate sau concursuri 

internationale recunoscute MENCS 

 
   

B 
Faza internaţională concurs de 

specialitate – concursuri desfăşurate cu 

prezenţă fizică(on-site) 

 
   

C 
Faza Naţională a Olimpiadei 

Şcolare de specialitate 

    

D 
Faza Judeţeană a Olimpiadei 

Şcolare de specialitate 

    

E 
Faza Naţională concurs de specialitate– 

înscris în calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

    

F 
Concurs interjudețean -fază finală sau 

fază județeană - concurs național  –  

înscris în calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

    

TOTAL 
  

Menționez că voi participa în lunile următoare.................... la un concurs specificat de criteriile A..G  □DA  

□NU 
 

Vizat şcoală de provenienţă,  

Director,  
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE PENTRU ACORDARE PREMILOR EXCELENȚEI 2016 

Elemente de identitate ale solicitantului:  

Nume şi prenume.............................................................................................................................. 
 

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

Scoala de proveniență........................................................................................................................ 

Adresa................................................................................................................................................ 

Date de contact: Telefon .................................................................................................................. 

e-mail................................................................................................................................................. 

Criterii de eligibilitate 

Elev în clasa a ...................., la ................................................................................................., 

am absolvit cursurile Centrului Judeţean de Excelenţă Prahova, în anul şcolar 2015-2016, la 

disciplina..................................................., în grupa.................................. coordonată de 

prof....................................................................., obţinând la evaluarea finală punctajul ..........................., 

fiind declarat Admis/(ă). 
 

Criterii specifice de selecţie 
Nr. 

crt 

Tip competiţie Nume concurs/  

Calendar/ 

Pozitie în calendar 

D
is

ti
n

cţ
ie

 Punctaj 

autoevaluare 

Punctaj 

acordat 
(Nu se 
completează de 

solicitant) 

A 
Faza internaţională Olimpiada de 

specialitate sau concursuri 

internationale recunoscute MENCS 

 
   

B 
Faza internaţională concurs de 

specialitate – concursuri desfăşurate cu 

prezenţă fizică(on-site) 

 
   

C 
Faza Naţională a Olimpiadei 

Şcolare de specialitate 

    

D 
Faza Judeţeană a Olimpiadei 

Şcolare de specialitate 

    

E 
Faza Naţională concurs de specialitate– 

înscris în calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

    

F 
Concurs interjudețean -fază finală sau 

fază județeană - concurs național  –  

înscris în calendarul MECS (cu sau 

fara finanțare) 

    

TOTAL 
  

Menționez că voi participa în lunile următoare.................... la un concurs specificat de criteriile A..G  □DA  

□NU 
 

Vizat şcoală de provenienţă,  

Director,  
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