
   

 

                                                                                          

 

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE ŞI ORGANIZARE 

 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale, va 

desfăşura în anul şcolar 2018-2019 activităţile CENTRULUI JUDEŢEAN DE 

EXCELENŢĂ BACĂU- „PAŞI SPRE SUCCES”, la următoarele discipline şi  clase: 

 

         ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 limba şi literatura română – clasele a III-a şi a IV-a 

 matematică - clasele a III-a şi a IV-a 

 

 Activităţile centrului se vor organiza la: 

 Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău – Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 1 

 Şcoala Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Bacău - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 2 

 Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 3 

 Şcoala Gimnazială „Emil Racoviță” Oneşti - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 4 

 Școala Gimnazială Nr.2 Tg. Ocna - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 5 

 Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 6 

 Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti - Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 7 

 

           ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 limba şi literatura română – clasele a V-a şi a VI-a 

 matematică – clasa a VI-a 

 

        Activităţile centrului se vor organiza la: 

 Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău – Centrul Judeţean de Excelenţă Nr. 1 

 

 

 Selecţia elevilor se va realiza în data de 13.10.2018, la centrele mai sus menţionate, 

prin susţinerea unei probe de evaluare scrisă, cu subiect unic la nivelul judeţului Bacău. În 

urma evaluării iniţiale, vor promova elevii care vor obţine peste 85 de puncte. 

       Elevii pot opta pentru o singură disciplină. 

       Elevii promovaţi au obligaţia de a frecventa cu regularitate cursurile din cadrul 

Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău şi de a se pregăti temeinic pentru a obţine 

performanţe şcolare. 



   

 

       Elevii care au înregistrat mai mult de două absenţe (motivate/nemotivate) pe 

parcursul unui semestru, în cadrul centrului de excelenţă, nu vor putea participa la 

evaluarea finală. 

 Pregătirea elevilor se va derula timp de 18 săptămâni, în zilele de sâmbătă, câte 2 

ore/zi, în intervalul orar 9:00 – 11:00. 

       La finalul cursurilor, toţi elevii participanţi la activităţile centrului de excelenţă, care nu 

au înregistrat absenţe peste limita admisă, vor susţine proba de evaluare finală. 

       Se vor acorda premii în funcţie de punctajul obţinut la evaluare: 

               Premiul I    100 - 98 de puncte                           

Premiul  II    97 - 94 de puncte   

Premiul III   93 - 90 de puncte  

 Mențiune     89 - 85 de puncte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Calendarul activităţilor  

 Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău 

 

 Înscrierea şi transmiterea listei candidaţilor, pe discipline şi clase, de către 

responsabilii comisiilor metodice , către centrele de desfăşurare a activităţilor 

Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău 

08.10.2018, orele 16:00 

 

 Desfășurarea testării cognitive iniţiale a elevilor, la disciplina pentru care au optat  

13.10.2018, orele 9:00-10:30 (învăţământ primar), 11:00-12:30 (învăţământ 

gimnazial) 

 

 Afișarea rezultatelor parțiale la şcoala la care au susţinut proba 

13.10.2018, orele 18:00 

 

 Depunerea contestațiilor se va face de către cadrul didactic de la clasă, la următoarele 

adrese de e-mail: 

 

                           ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

ciotlos_mandita@yahoo.com (contestaţiile din toate centrele) 

lupascu.andreea@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 1) 

leonte.rodica@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 2) 

oprea_mary25@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 3) 

simonan32000@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 4) 

nalabvia@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 5) 

mariabotezatu20@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 6) 

siscamarialaura@gmail.com   (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 7) 

 

Contestaţiile se vor depune la inspectorul de specialitate şi la coordonatorul centrului 

de excelenţă. 

 

 

                           ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 limba şi literatura română 

dumea_sinziana@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 1) 

matematică 

ghinea_iuliana@yahoo.com (contestaţiile din Centrul de Excelenţă Nr. 1) 

15.10.2018, orele 12:00-14:00 

 

 Soluționarea contestațiilor/afișarea rezultatelor finale la sediul şcolii, la care au 

susţinut proba  

15.10.2018, orele 18:00 
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 Constituirea grupelor de lucu, pe discipline şi afişarea acestora la sediul fiecărui centru 

de desfăşurare a activităţilor Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău 

17.10.2018 

 

 Desfăşurarea activităţilor Centrului Judeţean de Excelenţă Bacău,  pe grupe şi 

discipline, conform calendarului anexat

20.10.2018 

10.11.2018 

17.11.2018 

24.11.2018 

08.12.2018 

15.12.2018 

           19.01.2019 

26.01.2019 

16.02.2019 

23.02.2019 

02.03.2019 

09.03.2019 

16.03.2019 

23.03.2019 

30.03.2019 

06.04.2019 

13.04.2019 

11.05.2019 
 

 Desfășurarea testării cognitive finale a elevilor, la disciplina pentru care au optat  

18.05.2019, orele 9:00-10:30 (învăţământ primar), 11:00-12:30 (învăţământ 

gimnazial) 

 

 

 

 

 

Inspector Şcolar General                                               Inspector şcolar de specialitate, 

   Prof. Florin LAZĂR                                              Prof. înv. primar Măndiţa CIOTLOŞ 

 

 


