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CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA

I. DATE PRIVIND ÎNFIINȚAREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, PLOIEȘTI
A) Anul înființării 2014, prin Ordinul de ministru
nr. 4808/22.10.2014.
În 27 martie 2015, prin Hotarărea nr. 103 a
Consiliului Local Ploieşti, a fost aprobat Bugetul de
Cheltuieli pentru anul 2015 al Centrului Judeţean de
Excelenţă. În 2015, rețeau școlară Prahova include și
Centrul Județean de Excelență. Pentru anul 2015 finanţarea se face integral din bugetul local. Bugetul
pentru anul 2015 este format din cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, alte cheltuieli (burse
şi acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural) şi
cheltuieli de capital.

B) Anul înființării 2020 – ca unitate conexă M.E.C.
Urmare a ordinului M.E.C. nr 5.956/04.11.2020
și a deciziei ISJ nr. 1448/09.11.2020 de încetare a activității și reorganizare prin transformare, se înființează Centrul Județean de Excelență Prahova, ca
unitate conexă a Ministerului Educației și Cercetării.
Finanțarea acestuia este asigurată de la bugetul de stat
și complementar de la bugetul local al municipiului
Ploiești, conform art 2, alin(3) din regulamentului
de funcționare a centrelor de excelență aprobat prin
OMEC 5.562/14.09.2020.

Conform hotărârii C.A. din noiembrie 2020 se înfințează filialele Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”, Ploiești și Colegiul Național “Mihai Viteazul”, Ploiești, având în vedere că aproximativ 60% din efectivul
de elevi al Centrului provin de la cele două colegii.
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II. NORME APROBATE

III. CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

CJEPH este condus de un consiliu de adminisCJEPH este condus de un consiliu de administrație format din 5 membri:
trație format din 7 membri:
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IV. CADRELE DIDACTICE
În fiecare an, selecția profesorilor s-a făcut de către o comisie numită prin decizie a Inspectoratului
Școlar Județan Prahova, pe baza unui portofoliu ce conține C.V., documente justificative și o recomandare din
partea inspectorului școlar de specialitate. Au fost selectați profesori care manifestă interes față de pregătirea
de performanță a elevilor, având prioritate cei ai căror elevi au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri.
Aceștia au obligația de a-și deșfășura activitățile conform planificării, respectând tematicile cursului și
datele planificate, pentru parcurgerea optimă a programei școlare aferente concursurilor și olimpiadelor școlare, fazele județene și naționale.
Dintre cadrele didactice selectate, au fost desemnați profesori coordonatori de grupe, care au responsabilităși suplimentare privitoare la organizarea activităților, a îndrumării și a supravegherii acestora, dar și de
urmărire a evoluției elevilor, a progresului înregistrat de aceștia.
Distribuția numerică a cadrelor didactice angajate

Numărul grupelor de excelență/nr discipline

Pregătirea elevilor se face în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline. În funcție de specificul
activității, s-au organizat grupe de excelență constituite din ani diferiți de studiu, la discipline ca Informatică,
Geografie, Fizică și Franceză (2014-2019).
Distribuția grupelor de excelență pe discipline
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V. ELEVI
Număr de elevi pregătiți în Centrul Județean de Excelență

În fiecare an, grupele de excelență se formează în urma procesului de selecție/identificare a tinerilor
capabili de înalte performanțe. Calendarul acestei acțiunii cuprinde:
Etapa a I-a – Reînscrierea
– este permisă reînscrirea elevilor admiși în urma evaluării finale din anul școlar anterior.
Etapa a II-a – Admiterea pe baza performanțelor
– înscrierea fără testare, pe baza performanțelor școlare din anul anterior .
Etapa a III-a – Admitere în urma aplicării unui test de evaluare a nivelului cognitiv
– la testarea inițială au fost admiși elevii care au realizat minim 60% din punctaj, în funție de
numărul de locuri disponibile.
Număr de elevi înscriși la testarea inițială

VI. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
1. Cursuri de specialitate
Cursurile s-au desfășurat conform planificării stabilite la începutul activitățiilor de către inspectorii
de specialitate și directorul CJEPH. Programele aferente cursurilor urmăresc fidel programele olimpiadelor
școlare actuale. În fircare an, cursurile debutează în ultima decadă a lunii octombrie, după ce toate etapele de
selecție a elevilor s-au încheiat.
În perioada 2014-2020 cursurile s-au organizat în cele opt puncte de lucru desemnate prin decizia
Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Nu sunt perturbate cu nimic activitățile educative ale unităților de
învățământ de proveniență, toate cursurile desfășurându-se în zilele de weekend sau vacanță.
În anul școlar 2020-2021, conform deciziei Consiliului de administrație, luând în considerație situația
generată de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2, legislația în vigoare și faptul că în cadrul grupei elevii
provind din medii/localități diferite, toate cursurile se organizează în mediul online, pe platforma Gsuite for
Education a domeniului @centrulexcelenta.com.
Numărul de ședințe și de ore aferente acestora se stabilește prin hotărârea consiliului de administrație,
la începutul anului școlar, cu încadrarea strictă în numărul de norme de predare.
Începând cu anul 2020-2021, Centrul Județean de Excelență Prahova a organizat suplimentar cursuri
de pregătire a loturilor județene, participante la olimpiadele naționale.
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2. Activități de educație informală - Taberele de pregătire
Centrul Județean de Excelență Prahova a organizat trei ani consecutiv (2015-2018), tabere de pregătire
pentru elevii să cu rezultatele cele mai bune.
Cursurile au fost găzduite de Școala ”Cezar Petrescu” Bușteni. Programul taberei a cuprins pe lângă
cursurile de specialitate și activități cultural-educative dupa cum urmează:
-Spectacole de teatru, recitale de pian/vioară găzduite de Centrul Cultural ”Aurel Stroe” Bușteni
-Activități educative, ”Ateliere AEC - Atenție, Expresivitate, Comunicare” desfășurate în săli de conferițe în colaborare cu actori ai Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești
-Vizite la expozițiile organizate în cadrul Castelul Cantacuzino
-Întâlnire cu Invitați de onoare ai Centrului Județean de Excelență, evenimente găzduit de Casa de Cultură Bușteni
A. Ediția 1 - 2015
Desfășurată în perioada 17-22 decembrie 2015, în Bușteni, tabăra a reprezentat un prilej de studiu și de
dezvoltare personală pentru un număr de 146 de elevi. Alături de aceștia au fost profesori prahoveni de înaltă
ținută profesională, precum și absolvenți ploieșteni, medaliați la olimpiadele internaționale de informatică
și matematică, actualmente studenți la universități de prestigiu- Voroneanu Radu (Universitatea Cambridge,
UK), Ilie Andrei Catalin (Universitatea Oxford, UK) si Tudor Avram (Universitatea Cambridge, UK).
La festivitatea de închidere a taberei a participat, ca invitat de onoare, fostul olimpic internațional la
informatică Mircea Pașoi, devenit un adevărat model pentru generatia tânără.
B. Ediția 2 - 2016
Desfășurată în perioada 05-09 septembrie 2016, la Bușteni, la tabără au participat 120 de elevi. Cursurile au fost susținute de profesori prahoveni cu rezultate deosebite în educația de preformanță, precum și tineri
elevi sau absolvenți români, medaliați la olimpiadele internaționale de informatică, fizică și matematică, actualmente studenți la universități de prestigiu- Purice Andrei (Universitatea Cambridge, UK, angajat la Googk
Zurich), Oncescu Andreea (Universitatea Oxford, UK), Bonciocat Ciprian (dublu medaliat la Olimpiada Internaționla de Matematică) și Oncescu Costin medaliat cu argint la Olimpiada Internatională de Informatică.
La festivitatea de închidere a taberei a participat, ca invitat de onoare, Dorin Pena – director general
CISCO Romania.
C. Ediția 3 – 2017
Desfășurată în perioada 04-09 septembrie 2017, tabăra a reunit un număr de 121 de elevi.
Cursurile au fost susținute de profesori angajați ai Centrului dar și tineri elevi sau absolvenți români, medaliați
la olimpiadele internaționale de informatică, fizică și matematică, actualmente studenți la universități de prestigiu –Radu Andrei (Medalie de aur la Olimpiada Internațională de fizică 2017), Tatomir Alexandru (dublu
medaliat cu aur la Balcaniada de Informatică), Tudor Costin (Universitatea Cambridge, UK),.
La festivitatea de deschidere a taberei a participat, ca invitat de onoare, prof. univ. dr. Adrian Titieni –
Universitatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică. La festivitatea de inchidere a taberei a participat,
ca invitat de onoare, filozof, lector univ. dr. Constantin Vica – Universitatea București.
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Imagini din cele trei ediții ale taberelor de pregătire
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3. Activități de educație nonformală - Dialogurile online 2020-2021
“Dialogurilor Online”, marca CJExPH sunt activități care își propun să întregească pregătirea elevilor
centrului. Trăim o perioada complicată, în care educația la nivel mondială are de suferit din cauza restricțiilor
impuse de pandemie. În special pentru susținerea educației de performanță, este nevoie de mai mult efort,
precum și de un sprijin susținut.
Educația de excelență trebuie susținută la nivel știintific, dar și la nivelul educației sociale și emoționale. „Dialogurile Online”, marca CJExPH, își propun să devină metodă de educație alternativă, în care elevii
să poată înțelege și face conexiunea cu mediul universitar și de business, acea verigă care permite elevilor să
devină actorii propriei educație. Proiectând o stategie de educație pentru tinerii capabili de înaltă performanță,
CExPH a creat un bord consultativ format din absolvenți olimpici, actualmente făcând parte din mediile academice, de cercetare și de business.

Sesiunea I- Dorin Pena

În decembrie 2020, în cadrul primei sesiuni a „Dialogurilor Online” CJExPH
l-am avut ca invitat, pe unul din membrii bordului, domnul Dorin Pena, director general
CEO al companiei CISCO regiunea Romania&CIS, regiune care cuprinde România și
alte 12 țări. Absolvent al școlii prahovene, olimpic național, Dorin Pena a împărtășit despre experiența lui acumulată, în liceu, în facultate și în una din cele mai mari companii
din lume. Elevii au avut ocazia să dialogeze pe teme care țin de viitorul lor și despre subiecte pe care ei le consideră de interes pentru educația și dezvoltarea personală.

Sesiunea II- Mircea Pașoi

În luna ianuarie 2021, în cadrul celei de a doua sesiuni a dialogurilor, l-am avut ca
invitat, pe unul dintre cei mai cunoscuți olimpici ai României, Mircea Pașoi,
ploieștean, antreprenor de succes, stabilit în SUA, dublu medaliat la olimpiada internațională de informatică (aur Mexic 2006, argint Polonia 2005). Un dialog captivant
pornind de la propriile experiențe, despre nevoia de a adapta învățarea după nevoile individuale. Un mănunchi de întrebări la care s-au căutat răspunsuri.

Sesiunea III- Constantin Vica

Pe 10 februarie 2021, în cadrul celei de a treia sesiuni a Dialogurilor online – marca CJExPH, l-am
avut ca invitat pe Constantin Vică, lector universitar, doctor în filozofie, la Universitatea București. Absolvent
al școlii ploieștene, Constantin Vică are un C.V. impresionant, cercetător afiliat al Centrului de Etică aplicată,
activitatea sa se concentrează asupra aspectelor etice ale proprietăţii intelectuale, eticii şi politicii noilor tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum şi dezvoltării noilor media în contextul comunicării
interculturale. Tema întâlnirii a fost “De la poezie la inteligență artificială”.

Sesiunea IV - Andrei Țigănaș

Sesiunea VII - Andrei Țigănaș

Sesiunea V - Andrei Țigănaș

Sesiunea VIII - Andrei Țigănaș

Atelier de dicție, voce și oratorie adresată eleAtelier de improvizațiii și interacțiuni: Exervilor școlarizați de Centrul Județean de Excelență Pra- ciții de antrenat spontaneitatea și tehnici de gestionat
hova
răspunsurile la întrebări.
Atelier de intonație și expresivitate: Tehnici
Atelier de modele de structură: Tehnici de
care te ajută să colorezi discursul: pauze, cuvinte cheie storytelling și metode de structurat prezentarea.
accentuate, variații de volum, ritm, înălțime.

Sesiunea VI - Andrei Țigănaș

Atelier de postură și limbajul corpului:
Reguli de gestică. Exerciții practice pentru îmbunătățit
prezența scenică.
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VII. RECOMPENSE
În fiecare an, Centrul Județean de Excelență Prahova și-a premiat elevii cu rezultate deosebite la competițiile școlare. Au fost organizate Galele Excelenței, în parteneriat cu Filarmonica „Paul Constatinescu”
Ploiești și Liceul de Artă „Carmen Sylva” – Ploiești. Fondul premierilor a fost asigurat integral din bugetul
Primăriei Municipiului Ploiești.
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VIII. CONCURSUL infO(1)Cup - Concurs național de programare - cu participare internațională
Cum reușim? Proiectul concurs InfO(1) este un proiect în care elevi devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care
eroii principali sunt ei, elevii centrelor județene de excelență.
Concursului InfO(1)Cup, organizat de Centrul Județean de Excelență Prahova se află în calendarul
concursurilor MEC fără finanțare, concurs de informatică, cu participare internațională.
Scopul acestui concurs este dezvoltarea spiritul competițional și a standardele de pregătire ale elevilor
noștri în strânsă legătură cu utilizarea tehnologiilor actuale. Prin acest concurs urmărim să dezvoltăm interesul
asupra activităților desfășurate în cadrul Centrelor Județene de Excelență din România.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” - http://www.info1cup.com/, organizat de către Centrul Județean de Excelență Prahova este un concurs unic în România în care comisiile științifice și tehnice sunt formate din elevi și absolvenți ai centrului de excelență prahovean și foști absolvenți, olimpici internaționali. Concursul are ca grup ţintă elevi ai centrelor județene de excelenţă din România, precum și elevi olimpici ai unor
ţări invitate. De-a lungul celor cinci ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună
pe plan mondial drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare pentru juniori.
În 2020, în cadrul ediției a IV-a ediție, concursul s-a organizat on-site, delegațiile țările participante și
ale echipelor Centrelor de Excelență din România fiind găzduite în Ploiești.
Site-ul este realizat de comisia tehnică, care este compusă din elevi ai Centrului de Excelență Prahova:
www.info1cup.com. Comisia științifică este formată din elevi medaliati la Olimpiada Națională și Internatională de Informatică, elevi sau absolvenți ai Centrului. S-a utilizat sistemul de evaluare de la Olimpiada Internațională de Informatică, limbajele de programare permise fiind C/C++ și Pyton 3. Concursul are două probe
adresate echipelor invitate dar și o rundă online-mirror deschisă imediat la finalul concursului.
Logo-ul, sigla și toate simbolurile proiectului
sunt realizate de elevii Centrului de Excelență Prahova.
S-au realizat parteneriate mai multe instituții publice în vederea organizării concursului InfO(1)Cup,
respectiv Colegiul Național “Ion Luca Caragiale” , Primăria Municipiului Ploiești, Asociația de părinți AP150
CNILC și Asociația Performanță prin Educație.
Concursul este singurul pe plan național, care se adresează Centrele Județene de Excelență din
România. Ca țări invitate la ediția a V-a se numără echipele din Bulgaria, Serbia, Israel, Italia, Ukraina, Rusia,
Serbia, Siria, Moldova, Romania, Georgia, Ungaria, Kyrgyzstan.
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IX. PREMII LA OLIMPIADELE SCOLARE - FAZELE INTERNAȚIONALE SI NAȚIONALE
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“Copiii noștri sunt capabili să trăiască la un nivel la fel de înalt precum încrederea pe care
le-o acordăm!”
									
-Lady Bird Johnson

Director,
Prof. Lica Elena-Daniela
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