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RECOMPENSAREA ELEVILOR CENTRULUI JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ PRAHOVA
CRITERII SPECIFICE DE SELECŢIE PENTRU ACORDAREA
PREMIILOR EXCELENȚEI 2021 – CJExPH
PE BAZA REZULTATELOR DIN AN ŞCOLAR 2020-2021
Pentru obținera unui premiu de excelență, se pot înscrie elevii care îndeplinesc următoarele criterii
obligatorii:
1) Elev școlarizat de CJEPH, participant la cursurile CJEPH desfăşurate în anul şcolar 2020-2021
2) Declarat Admis pentru anul şcolar 2020-2021 în urma susţinerii evaluării finale
3) Patricipant la concursuri de specialitate la disciplina la care a fost pregătit în CJEPH
Premiile Excelenței vor fi acordate la finalul anului 2021.
Pentru obținerea recompenselor, elevii vor fi selectaţi în ordine descrescătoare a punctajelor obţinute la
olimpiadele/concursurile la care a participat în anul şcolar 2020-2021, în limita fondurilor disponibile. Dacă
un elev este școlarizat la mai multe discipline în Centrul de Județean de Excelență, el poate obține un singur
premiu, cel pentru care a primit punctajul cel mai mare.
La completarea grilei, chiar dacă un elev participă la mai multe competiţii, din cadrul unuia din criteriile
A...G, 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 în anul școlar 2020-2021, vor intra în drepturi pentru
obținerea unui premiu, în anul școlar 2021-2022, adică pe baza rezultatelor din anul școlar 2021-2022.
Toate criteriile se referă doar la disciplina la care elevul este școlarizat de CJEPH.
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METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE PENTRU OBȚINEREA DE RECOMPENSE ÎN CADRUL
CJEPH AFERENTE REZULTATELOR DIN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 2021
• 01 - 17 SEPTEMBRIE 2021 - Depunerea portofoliilor de către elevii solicitanți prin predare dosar
in format letric
• 20 - 30 SEPTEMBRIE 2021 – Analiza portofoliilor
• 1 OCTOMBRIE 2021 – Afișarea rezultatelor
• 4 OCTOMBRIE 2021 – Depunerea contestațiilor prin intermediul unui formular disponibil pe site
• 5 OCTOMBRIE 2021 –Afișarea punctajelor finale ale portofoliilor candidaților și a premiului
obținut
• 5 - 15 OCTOMBRIE 2021 – Colectarea datelor bancare necesare transferului premiilor excelenței
2021 prin intermediul unui formular disponibil pe site
DOCUMENTE NECESARE
Înscrierea elevilor pentru acordarea CJEPH se realizează în baza unui portofoliu care trebuie să conţină în
mod obligatoriu, următoarele documente:
formularul tip de înscriere pentru premiu de excelență(formular anexat)
documentul de identitate (CI/CN) - în copie;
adeverinţe/diplome sau certificate în copie scanată
declarație pe proprie răspundere privitoare la autenticitatea documentelor din portofoliu, semnată de
elevul solicitant(dacă este major) sau de tutorele acestuia(dacă elevul este minor)
e) acord prelucrare date cu caracter personal
a)
b)
c)
d)

DEPUNEREA DOSARELOR
Dosarele conținând documentele solicitate se vor depune la Secretariatul Centrului Judeţean de
Excelenţă Prahova, str. Gheorghe Doja, nr. 98, etaj 1 (Colegiul Național „I.L.Caragiale”, Ploieşti), între orele
09.00 - 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.
În cazul unei situații de urgență, în care accesul în unitatea de învățământ este restricționat, iar depunerea
dosarelor nu poate fi realizată, pe site-ul www.centrulexcelenta.com se va publica un formular care va permite
încarcarea documentelor. În acest caz, toate precizările suplimentare vor fi publicate în timp util.
COMISIA DE EVALUARE
Componența comisiei de evaluare se va face la propunerea directorului centrului, cu aprobarea
consiliului de administrație. Din comisie vor face parte, de regulă, câte doi profesori din fiecare arie curriculară
reprezentată la nivelul centrului. Nominalizarea se va face după centralizarea dosarelor și a disciplinelor
vizate.
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GRILĂ DE PUNCTARE PENTRU ACORDAREA PREMIILE EXCELENȚEI 2021
NR
CRT
A.

TIP COMPETIŢIE AN
ŞCOLAR 2020-2021

DISTINCŢIE

PUNCTAJ

Faza internaţională Olimpiada de
specialitate sau concursuri
internationale organizate de
comitete recunoscute de ME (apar
în listele olimpiadelor/concursurilor
la care România a participat)

Premiul I/medalie aur
Premiul II/medalie argint
Premiul III/medalie bronz
Menţiune
Premiu special
Participant în lotul naţional
Premiul I/medalie aur
Premiul II/medalie argint
Premiul III/medalie bronz
Menţiune/premiu special
Premiu special
Participant în lotul naţional
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

100
90
80
70
65
60
40
30
20
10
8
5
70
60
50
30

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiu special/Medalie

40
30
20
10
5

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune
Premiu special
Premiul I/medalie aur
Premiul II/medalie argint
Premiul III/medalie bronz
Menţiune
Premiu special
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune

30
25
20
15
10
20
15
10
5
3
15
10
8
5

B.
Faza internaţională concurs de
specialitate

C.

Faza Județeană a unui concurs
echivalent cu Olimpiada Şcolară de
specialitate, pentru care s-a
organizat și fază națională în 2021

D.
Faza Naţională concurs de
specialitate– înscris anterior în
calendarul ME cu finanțare

E.

Faza Naţională concurs de
specialitate sau
Fază finală concurs
interjudețean/regional – înscris
anteriori în calendarul ME fără
finanțare

F.
Fază județeană concurs național
înscris anterior în calendarul ME
(cu sau fara finanțare)

G.

Alte concursuri naționale/județene
(avizate de CA în urma
propunerilor venite din partea
profesorilor lectori)
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