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Stimați părinți și profesori, 

Dragi elevi, 

 

Vă anunțăm că Centrul Județean de Excelență Covasna, cu sediul în clădirea Colegiului Național 

Székely Mikó din Sf. Gheorghe, str. Mikó Imre nr. 1, se pregătește să-și înceapă cursurile din 19 

septembrie 2022.  

Rezultatele elevilor care au frecventat cursurile centrului sunt meritorii și confirmă eforturile 

personale ale acestora și ale profesorilor lor privind o pregătire intensă, de valoare, care a condus la 

obținerea unor performanțe. Deci, elevii participanți în anul școlar 2021-2022 la cursuri și care au 

fost declarați admiși la evaluarea finală sunt considerați înscriși în anul școlar 2022-2023, după 

completarea unui formular de înscriere. 

Elevii capabili de performanță care nu au participat la cursurile Centrului Județean de Excelență 

Covasna în anii precedenți, dar doresc să frecventeze cursurile în anul școlar 2022-2023, se pot înscrie 

conform calendarului atașat, pentru una din grupele pentru care sunt locuri libere.  

Pentru înscriere vă rugăm să pregătiți o mapă/file cu următoarele documente: 

• Fișă de înscriere completat, semnat;  

• Copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului (dacă are CI) 

• Copie după cartea de identitate pentru părinte sau tutore. 

Mapa/file-ul de înscriere se poate trimite la adresa: cex_cv@isj.educv.ro sau gered77@yahoo.com 

sau poate fi depusă personal la secretariatul CJEx Covasna, str. Mikó Imre nr. 1, etaj I, cam. 46, 

secretar: Geréd Ágnes. 

Termen limită: 15. septembrie 2022, ora 15:00 etapa I. 

27. septembrie 2022, ora 15:00 etapa II. 

 

CALENDAR SELECȚIE ELEVI 

Anul școlar 2022-2023. 

 

Etapa I: 

• 01-15. 09. 2022. Reînscrierea elevilor care la finalizarea cursurilor din anul școlar 2021-2022, au 

fost admiși la evaluarea finală cu drept de reînscriere pentru anul școlar 2022-2023.  

Pentru reînscriere fiecare elev va completa individual un formular de înscriere. 

Reînscrierea profesorilor care au activat și în anul școlar 2021-22, și care doresc să își continue 

activitatea în Centrul Județean de Excelenţă Covasna. 
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• 16. 09. 2022. Afișarea locurilor libere după reînscrierea elevilor admiși la testarea finală din 

anul școlar precedent (iunie 2022). 

 

Etapa II.  

• 19-27. 09. 2022 – depunerea cererilor/ a mapelor de înscriere la secretariatul CJEX Covasna 

sau prin email la adresa: cex_cv@isj.educv.ro sau gered77@yahoo.com; (se depune cerere 

pentru o singură disciplină, maximum două în cazuri justificate) 

• 29.09.2022. – afișarea pe site-ul www.isj.educv.ro a listei candidaților admiși fără testare și a 

celor care vor susține proba de verificare a cunoștințelor. 

• 30. 09. -05.10. 2022 – desfășurarea probelor scrise, conform programării. 

• În max. 48 de ore de la susținerea probei – anunțarea rezultatelor concursului.  

• 07. 10. 2022. Anunțarea rezultatelor finale și formarea grupelor de lucru. 

• 08. 10. 2022 – Afișarea programului de desfășurare a cursurilor/ORAR la sediul CJEx Covasna 

și site-ul: www.isj.educv.ro. 

10. octombrie 2022. Începerea cursurilor pentru grupele formate. 

Etapa III.  

• 10. 10. 2022. Afișarea locurilor libere după testarea din etapa II. 

• 11-17. 10. 2022. depunerea cererilor/ a mapelor de înscriere la secretariatul CJEX Covasna sau 

prin email la adresa: cex_cv@isj.educv.ro  sau gered77@yahoo.com  (se depune cerere pentru o 

singură disciplină, maximum două în cazuri justificate). 

• 19 -20.10. 2022. – desfășurarea probelor scrise; 

• 21. 10. 2022. Anunțarea rezultatelor finale și formarea grupelor de lucru. 

24. octombrie 2022. Începerea cursurilor pentru grupele formate. 

IMPORTANT: 

1. Pentru admiterea la centrul de excelență, punctajul minim la proba scrisă este de 50% din 

maximul posibil. 

2. Elevii calificați la faza națională a olimpiadelor sunt selectați în grupele de excelență la 

disciplina la care au fost calificați, fără a mai susține testarea. 

3. În limita unui număr de maximum 8 elevi pe grupă, Comisia Județeană de selecție poate 

aproba selectarea în grupele de excelență și a elevilor care au obținut premiile I, II, III la faza 

județeană a Olimpiadelor sau a concursurilor de specialitate în perioada 2020 – 2022, la disciplina 

respectivă. 

4. Elevii aflați în situația de la punctul 2 sau punctul 3 vor atașa o copie a diplomelor obținute 

în perioada 2020-22 la cererea de înscriere.  

5. În funcție de rezultatele concursului (număr participanți, număr de elevi cu punctajul de 

minim 50% din punctajul maxim, număr minim de 8 elevi calificați/grupă), ISJ și CJEx Covasna 

poate decide reconfigurarea grupelor pe discipline de învățământ. 
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