
 Dragi elevi, dragi părinți, dragi colegi,
 În perioada 06.09.2022-06.10.2022 Centrul Județean de Excelență Arad organizează sesiunea de
înscrieri a elevilor pentru anul școlar 2022-2023.
Disciplinele pentru care se realizează înscrierea sunt: 
Limba și literatura română (activitate format fizic)      Matematică (activitate format fizic / online)        
         - clasa a V-a   -  1 oră                                                                  - clasa a V-a - 2 ore (fizic)
         - clasa a VI-a  -  1 oră                                                                  - clasa a VI-a - 2 ore  (fizic)                                   
         - clasa a VII-a  - 1 oră                                                                 - clasa a VII-a - 2 ore (online)                        
         - clasele VII-VIII ( Ineu) - 1 oră                                                  - clasa a VIII-a - 1 oră (online)
         - clasele VII-VIII (Gurahonț) - 1 oră                                          - clasa a IX-a -1 oră (online)     
         - clasele IX-XII - 1 oră ( 3 grupe)                                                - clasa a X-a -1 oră (online)    
         Fizică (activitate format fizic)                                          - clasele XI-XII - 2 ore (online) 
         - clasa a VI-a -1 oră                                                           Istorie (activitate format online)                     
          - clasa a IX-a -1 oră                                                                          -clasele V-XII - 2 ore 
        Geografie (activitate format online)                             Informatică (activitate format online)
            - clasele V-VI-IX - 1 oră                                                                  - clasele V-VI-IX - 2 ore
            - clasele VII-VIII-X - 1 oră                                                              - clasa a X-a - 1 oră 
            - clasele IX-XII - 1 oră                                                                     - clasa a XI -a - 1 oră                                      
Limba engleză (activitate format fizic)              Limba germană maternă (activitate format fizic) 
             - clasa a VII-a - 2 ore                                                                - clasa a VII-a - 1 oră
             - clasa a IX-a - 1 oră                                                                - clasele IX-XII - 1 oră
            - clasa a X-a - 2 ore                                       Limba maghiară maternă (activitate format fizic)
             - clasa a XI-a - 1 oră                                                              - clasele IX-X - 1 oră 
Discipline economice/ turism (activitate format fizic)     Limba slovacă  (activitate format fizic)
              - clasa a X-a - 1 oră                                                                - clasele IX-X - 1 oră
            - clasa a XI-a -1 oră                                              Protecția mediului ( activitate format online)
Genetică și anatomie ( activitate format online)                    - clasele XI-XII  - 1 oră
              - clasele VI-VII-liceu - 2 ore 
Muzică instrumentală (pian) și arte plastice (activitate format fizic)  
             - clasele V-XII - 1 oră 

               
                                                     

Inspectoratul Școlar Județean Arad       Ministerul Educației  Naționale

Centrul Județean de Excelență Arad



  Pentru elevii care au participat la ore și au absolvit cursurile Centrului Județean de Excelență Arad în
anul școlar anterior prin completarea cererii de reînscriere (Anexa 1) și încărcării acesteia în format
scanat la următorul link: 

 Pentru elevii pentru care acesta este primul an de activitate în cadrul Centrului Județean de Excelență
Arad înscrierea se face cu respectarea cerințelor din portofoliul elevului:

 Înscrierea elevilor se face de către părinte/ tutore/ reprezentant legal, conform calendarului, prin completarea
datelor și respectarea următoarelor cerințe: 

        https://forms.gle/pVLVioHi3dEJ99TPA

       - Cerere de înscriere (Anexa 2);
       - Recomandarea profesorului de la clasă sau a învățătorului/ profesorului cu care s-a pregătit în anul
școlar anterior ( pentru elevii din clasa a V-a, respectiv a IX-a)  cu menționarea performanțelor obținute la
olimpiadele și concursurile școlare  la care au participat în anul școlar 2021-2022 (Anexa 3);
        - Copie certificat de naștere/ carte de identitate.
       Documentele vor fi scanate și încărcate la următorul link: 
        https://forms.gle/Gg2NWqcm6S9EmwwF6

 Calendar:
 Termen: 06.09.2022 - 16.09.2022
 Depunerea cererilor online prin completarea link-urilor de mai sus.
(se depun cereri pentru maxim două discipline)

 Termen: 19.09.2022 - 22.09.2022
 Verificarea documentelor de înscriere.

 Termen: 23.09.2022
 Anunțarea rezultatelor pe forumul IȘJ Arad și pe site-ul CJEX Arad.

 Termen: 06.10.2022
Afișarea grupelor pe forumul IȘJ Arad și pe site-ul CJEX Arad.

Termen: 10.10.2022 
 Începerea cursurilor.  

Inspectoratul Școlar Județean Arad      Ministerul Educației Naționale

Centrul Județean de Excelență Arad

Oferta educațională

https://forms.gle/pVLVioHi3dEJ99TPA
https://forms.gle/Gg2NWqcm6S9EmwwF6


Centrul Județean de Excelență Arad 

Strada Mucius Scaevola, nr. 9 

Telefon: 0745602312 

Email:excelentaar@gmail.com 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anexa 1 

CERERE  DE REÎNSCRIERE 

Doamnă Director,  

Subsemnatul/Subsemnata,_______________________________________________, 

în calitate de părinte/reprezentant legal al elevului/ei_______________________________,  

de la școala_____________________________________________, clasa_______________, 

CNP (elev)_____________________________, adresa_____________________________, 

telefon ( părinte) ___________________________, doresc reînscrierea fiului meu/ fiicei mele 

la activitățile desfășurate în cadrul Centrului Județean de Excelență Arad, la disciplina/ 

disciplinele*________________________________________________________________, 

în anul școlar 2022-2023, nivel:   gimnazial                    liceal    

 

*Pot fi alese maxim două discipline de studiu. 

 

*Da/ Nu sunt de acord ca imaginea copilului meu să apară în fotografii/filmări și în 

presa audio-vizuală/scrisă cu ocazia desfășurării diverselor activități specifice instituției de 

învățământ, fără a avea pretenții financiare sau de altă natură.  

*Prin prezenta, declar că voi respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Centrului Județean de Excelență Arad, respectiv Regulamentul de Ordine Interioară și cele 

aferente normativelor în vigoare referitoare la prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus și a 

reducerii răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2. 

*Prin completarea prezentei cereri declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu 

caracter personal furnizate ( nume, prenume, cod numeric personal, adresă, instituție de 

învățământ, clasă) sunt prelucrate de Centrul Județean de Excelență Arad, cu respectarea 

prevederilor Regulamentului UE 679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și 

participării elevului la activitățile din cadrul Centrului Județean de Excelență Arad și la diferite 

proiecte, activități extrașcolare și declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal, ale mele și ale fiului meu/fiicei mele solicitate în prezenta cerere. 

 

      Data: _______________     Semnătura părinte/ reprezentant legal:____________________  

 

Doamnei Director al Centrului Judeţean de Excelenţă Arad 

 



            Centrul Județean de Excelență Arad 

Strada Mucius Scaevola, nr. 9 

Telefon: 0745602312 

Email:excelentaar@gmail.com 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anexa 2 

CERERE  DE ÎNSCRIERE 

Doamnă Director,  

Subsemnatul/Subsemnata, _____________________________________________________, 

în calitate de părinte / reprezentant legal al elevului/ei _____________________________________,  

de la școala________________________________________________,clasa_______________, 

CNP (elev)_____________________________, adresa____________________________________, 

telefon ( părinte) ___________________________, doresc înscrierea fiului meu/ fiicei mele la 

activitățile desfășurate în cadrul Centrului Județean de Excelență Arad, la disciplina/ 

disciplinele*______________________________________________________________________, 

în anul școlar 2022-2023, nivel:   gimnazial                    liceal    

*Pot fi alese maxim două discipline de studiu. 

 

*Da/ Nu sunt de acord ca imaginea copilului meu să apară în fotografii/filmări și în presa audio-

vizuală/scrisă cu ocazia desfășurării diverselor activități specifice instituției de învățământ, fără a avea 

pretenții financiare sau de altă natură.  

*Prin prezenta, declar că voi respecta Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului 

Județean de Excelență Arad, respectiv Regulamentul de Ordine Interioară și cele aferente normativelor 

în vigoare referitoare la prevenirea îmbolnăvirii cu coronavirus și a reducerii răspândirii infecției cu 

virusul SARS-COV-2. 

*Prin completarea prezentei cereri declar că am fost informat și că înțeleg că datele cu caracter 

personal furnizate ( nume, prenume, cod numeric personal, adresă, instituție de învățământ, clasă) sunt 

prelucrate de Centrul Județean de Excelență Arad, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 

679/2016, exclusiv în scopul gestionării înscrierii și participării elevului la activitățile din cadrul 

Centrului Județean de Excelență Arad și la diferite proiecte, activități extrașcolare și declar că sunt de 

acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, ale mele și ale fiului meu/fiicei mele solicitate în 

prezenta cerere. 

Atașez prezentei cereri  copia de pe certitificatul de naștere/ buletin.  

 

      Data: _______________              Semnătura părinte/ reprezentant legal:____________________  

 

Doamnei Director al Centrului Judeţean de Excelenţă Arad 



         Centrul Județean de Excelență Arad 

Strada Mucius Scaevola, nr. 9 

Telefon: 0745602312 

Email:excelentaar@gmail.com 

                             

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Anexa 3 

RECOMANDARE PROFESOR DE SPECIALITATE 

Nume și prenume profesor de specialitate:  

Nume și prenume elev:  

Clasa:  

Unitatea școlară: 

Disciplina:  

Anul școlar:  

 

 

Criterii 

1 

(Insuficient) 

2 

(Satisfăcător) 

3 

(Bine) 

4 

(Foarte bine) 

5 

(Excelent) 

Motivația de a participa 

la activitățile de 

pregătire pentru 

performanță 

     

Capacitatea cognitivă 

de a obține performanțe  
     

Capacitatea de a 

relaționa în contexte 

formale și nonformale 

     

Rezistență la efort 

intelectual prelungit 
     

 

Rezultate obținute în cadrul concursurilor/olimpiadelor școlare din ultimul an școlar 

încheiat (prin asumarea de către profesor a corectitudinii datelor) 

Numele concursului Anul Etapa Rezultatul obținut 

    

    

    

    

    

    

Alte aspecte relevante*: 

 

 

Data: _______________     Semnătura: ____________________ 

*Se vor nota alte aspecte relevante care evidențiază trăsăturile de comportament și personalitate ale elevului, 

implicarea și preocuparea pentru cunoaștere aprofundată. 

 


