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Nr.  204/25. 06. 2019.  

R A P O R T  

PRIVIND ACTIVITATEA CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ COVASNA 

Anul școlar 2018-2019 

 

 

Centrul Județean de Excelență Covasna (CJEXCV) este o unitate de învățământ, cu 

personalitate juridică, care a fost înfiinţat la data de 24 octombrie 2014 prin Ordinul Nr. 4776 

din 23 octombrie 2014 privind înființarea Centrului Județean de Excelență Covasna emis de 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului publicat în Monitorul Oficial Nr. 777 

din 24 octombrie 2014. Din lipsă de fonduri CJEXCV își începe activitatea instructiv educativă 

în anul școlar 2018-2019, semestrul II. Sediul administrativ al Centrului Județean de Excelență 

Covasna este în incinta Palatului Copiilor Sf. Gheorghe, str. Körösi Csoma Sándor nr. 19, jud. 

Covasna (conform cererii ISJ Convasna nr. 513 din 12 februarie 2014 privind înființarea 

Centrului Județean de Excelență Covasna aprobat prin OMEN 4776/2014 emis de Ministerul 

Educației), cu puncte de lucru pentru activitățile didactice la Colegiului Național ”Székely 

Mikó” (str. Gróf Mikó Imre nr. 1/ Telefon: 0267312793/ Fax: 0267352615), respectiv Colegiul 

Național Mihai Viteazul (str. Kós Károly nr. 22; Telefon: 0267314571/ Fax: 0267312984/ 

email: c.n.mihaiviteazul@gmail.com) din municipiul Sf. Gheorghe. Activitatea referitoare la 

pregătirea și dezvoltarea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte din centrul de 

excelență este coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Covasna. CJEXCV aplică normele 

metodologice și politicile educaționale elaborate de Centrul Național de Instruire Diferențiată 

(2007, dar care nu au fost actualizate conform legii învățământului). 

CJEXCV are rolul de a elabora şi aplica strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, 

susţinerea, motivarea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi pentru 

selecţia şi motivarea cadrelor didactice pentru desfăşurarea activităţilor de înaltă performanţă.   

CJEXCV este o unitate de învățamânt de stat finanțat din bugetul autorităților locale, respectiv 

din bugetul municipiului Sf. Gheorghe.  

Organigrama CJEXCV cuprinde:  

- Director;  

- Cadrele didactice încadrate prin contract PCO, care lucrează pe discipline, arii 

curriculare sau domenii ştiinţifice; 

- 0,25 normă administrator financiar (contabil);  

- 0,25 normă secretar; 

Unitatea de învăţământ este condusă de Consiliul de Administraţie şi director, iar în exercitarea 

atribuţiilor colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna.  

Selecția profesorilor s-a relizat pe baza unui interviu și a unui portofoliu profesional, în luna 

februarie.  

 

mailto:c.n.mihaiviteazul@gmail.com
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Resurse Umane 

 

Pentru concursul de selecție al cadrelor didactice s-au înscris 18 cadre didactice din 5 unități 

de învățământ din județul Covasna (Colegiului Național ”Székely Mikó, Colegiul Național 

Mihai Viteazul, Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Liceul Teoretic  Mircea Eliade și Liceul 

Teoretic Körösi Csoma Sándor, Covasna), pentru 10 discipline de studiu: limba română, lb. 

engleză, lb. germană, istorie, matematică, chimie, fizică, biologie, geografie și informatică. 

În urma evaluării portofoliilor de aplicare au fost acceptate 17 cadre didactice pentru interviu. 

În urma interviului-examen, comisia județeană de evaluare a admis toți cei 17 candidați 

participanți la concurs. 

Astfel au fost propuși pentru selecția elevilor grupe de matematică (liceu și gimnaziu, toate 

clasele), limba romănâ (liceu și gimnaziu), limbi moderne (engleză și germană), fizică -

gimnaziu și chimie -liceu, biologie -liceu, geografie-liceu, istorie-liceu și informatică- liceu. 

În urma selecției elevilor s-au format 8 grupe de studiu la care predau 13 cadre didactice, fiecare 

având studiile corespunzătoare, experiență în domeniu, și în special în pregătirea loturilor 

olimpice. 

 

Elevi și grupe de studiu 

 

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte sa realizat printr-un test de 

evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care au dorit să participe la pregătire și printr-un 

test privind creativitatea, motivația pentru activitatea de excelență. 

Pregătirea tinerilor capabili de performanţă sa realizat în grupe de excelenţă, pe ani de studiu 

şi pe discipline, numărul de elevi din fiecare grupă fiind de 8-15. Pentru pregătirea loturilor 

judeţene pe discipline/ domenii interdisciplinare/ pluridisciplinare/ transdisciplinare/ arii 

curriculare au fost organizate grupe speciale de pregătire (conform metodologiilor în vigoare) 

cu un număr mai mic de 8 elevi/grupă. Pentru disciplinele speciale, domeniile crosscurriculare 

s-au organizat grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu. Activitatea 

fiecărei grupe de excelență a fost condusă de unul sau două cadre didactice, în funcție de 

specificul temelor propuse.  

Pentru concursul de selecție s-au înscris elevi pentru grupele de limba romănâ (gimnaziu), 

limbi moderne (engleză și germană), fizică -gimnaziu și chimie -liceu, biologie -liceu, 

matematică (liceu și gimnaziu), informatică- liceu și limba maghiară. 

 

Nu am primit cereri pentru grupa de geografie și istorie, respectiv au fost numai 2 elevi pentru 

grupa de matematică-liceu secția romănâ respectiv un singur elev pentru grupa de limba 

romănâ -liceu. 

 

Selecția elevilor: 

 

total elevi înscriși 1 disciplină 2 disciplină admis respins absent 

170 154 16 155 21 7 
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Grupe de studiu formate în urma selecției elevilor și al profesorilor: 

 

Grupa Subgrupa de specialitate clasa/ nr. elevi Profesor 

Matematică 
MG-5 V. 11 Gödri Judit 

MG-6 VI. 14 Deák Éva 

Matematică 
MG-7 VII. 10 Gödri Judit 

MG-8 VIII 12 Ugron Szabolcs 

Matematică 

ML-9 
grupă 

mixtă 
10 Deák Éva. 

ML-10 olimpici 6 Bíró Béla 

ML-11 olimpici 6 Ugron Szabolcs 

Științe 
Chimie olimpici 5 Mihálycsa Szilveszter. 

Fizică  gimnaziu 12 Kolumbán Laura 

Limbi 

moderne 

Engleză liceu 17 Vizsuly Tünde 

Germană liceu 8 dr. Krecht Gyöngyvér 

Științe ale 

naturii 

Biologia mediului liceu 8 Csia Kinga Emese. 

Anatomie liceu 8 Szerző Tereza 

Informatică 
limbaje de programare, 

aplicații IT 
liceu 12 Jakab Tibor 

Lb. și 

comunicare 

lb. română gimnaziu 8 Kiss Mária 

literatură și creativitate gimnaziu 8 Szép Helga 

 

Distribuția elevilor reușiți după școala de proveniență: 

• Colegiul Național Székely Mikó – 125 elevi; 

• Liceul Teoretic Mikes Kelemen – 25 elevi; 

• Școala Gimnazială Váradi József– 1 elev; 

• Școala Gimnazială Nicolae Colan - 1 elev 

• Liceul Teoretic Körösi Csoma Sándor, Covasna– 5 elevi; 

• Baróti Szabó Dávid Líceum – 1 elev; 

• Liceul Teoretic Nagy Mózes, Tg. Secuiuesc– 1 elev; 

• Liceul Teoretic Bod Péter, Tg. Secuiesc- 2 elevi; 

• Școala Gimnazială Molnár Józsiás, Tg. Secuiesc – 1 elev; 

 

Cursurile au fost organizate după masă de luni până vineri, cu activități speciale (limba engleză, 

informatică) și aplicații de teren (biologie, studiul mediului) sâmbătă. Tematica cursurilor de 

pregătire au fost stabilite pe baza reglementărilor și metodologiilor în vigoare, ținând cont de 

faptul că scopul acestor activități este pregătirea elevilor dotați, cu motivație puternică pentru 
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studiu, elevi care participă la diverse concursuri, manifestă interes deosebit pentru o disciplină 

sau domeniu al științei și sunt dispuși să depună un efort în plus, după orele de curs. 

Pentru diversificarea abordării unor teme legate de științele moderne și IT, am realizat o 

colaborare cu organizația de specialitate ”IT Cluster” care întrunește specialiști IT cu rezultate 

deosebite și experiență bogată în domeniu. Astfel activitățile grupei de informatică au alternat 

orele de teorie cu cursurile aplicative conduse de specialiștii IT Cluster. 

 

Rezultatele elevilor 

 

Evaluarea finală a elevilor sa realizat pe baza uni test de specialitate, rezultatele obținute la 

concursuri, realizarea temelor și a proiectelor, conform ROI. În urma acestor evaluări s-au 

obținut următorele rezultate: 

Grupa 
Subgrupa de 

specialitate 
clasa/ nr. elevi 

rezultat final 

admis respins retras 

Matematică 
MG-5 V. 11 10   1 

MG-6 VI. 14 11 2 1 

Matematică 
MG-7 VII. 10 7 2 1 

MG-8 VIII 12 10 0 2 

Matematică 

ML-9 grupă mixtă 10 7 2 1 

ML-10 olimpici 6 6     

ML-11 olimpici 6 6     

Științe 
Chimie olimpici 5 4   1 

Fizică gimnaziu 12 10 0 2 

Limbi moderne 
Engleză liceu 17 13 3 1 

Germană liceu 8 5 1 2 

Științe ale 

naturii 

Biologia mediului liceu 8 6 2   

Anatomie liceu 8 6 2   

Informatică 
limbaje de 

programare 
liceu 12 11 0 1 

Lb. și 

comunicare 
lb. română gimnaziu 8 8 0 0 

 

Rezultate deosebite (enumerarea nu este completă, sunt selectate numai câteva rezultate 

semnificative): 

Roth Apor a participat la faza națională a olimpiadei de fizică, respectiv a olimpiadei de chimie 

și a fost selectat în lotul național lărgit de chimie.  

Pildner Ádám- medalie de bronz la faza națională a olimpiadei de fizică. 

Kotró Előd- locul I. Olimpiada de Informatică, faza județeană. 

Ilyés Norbert István- locul II. Olimpiada de Biologie, faza județeană. 

Cerchez Diana - locul I. Olimpiada de limba engleză, faza județeană. 

Miklós Janka – locul I, III respectiv mențiune la Olimpiada de Matematică a Școlilor maghiare 

faza județeană, națională și internațională. 
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Miklós Csenge - locul III respectiv mențiune la Olimpiada de Matematică a Școlilor maghiare 

faza națională și internațională 

Csutak Dávid- participare la faza națională a olimpiadei de fizică. 

Csiszér Csanád-locul I. Olimpiada deFizică, faza județeană, participare la faza națională. 

„Bolyai Matematikaverseny”- faza internațională: echipa MG-V respectiv clasa a VII-a locul 

I., echipa grupei ML-9- locul II, iar olimpicii din grupa ML-11 au obținut locul IV. 

 

Relații publice, imagine – Pentru promovarea instituției am organizat conferințe de presă, am 

acordat interviuri și note informatice pentru presa locală, respectiv toate documentele instituției 

au fost postate pe siteul ISJ, pagina dedicată special pentru CJEXCV: 

 https://isj.educv.ro/content/12788/Centrul-Jude%C8%9Bean-de-Excelen%C8%9B%C4%83-

Covasna. 

Apariții în presa locală; 

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/119614/kovaszna-megyei-tehetsegkozpontmatol-

jelentkezhetnek-a-tanarok?fb_comment_id=1991039150978985_1992030854213148 

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/120770/diakvalogatot-tartottak-tehetseggondozas  

 
 

https://szekelyhon.ro/aktualis/elindulhat-a-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon 

 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106521-kiemelked-kepesseg-diakoknak-indul-

tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon  

https://isj.educv.ro/content/12788/Centrul-Jude%C8%9Bean-de-Excelen%C8%9B%C4%83-Covasna
https://isj.educv.ro/content/12788/Centrul-Jude%C8%9Bean-de-Excelen%C8%9B%C4%83-Covasna
https://www.3szek.ro/load/cikk/119614/kovaszna-megyei-tehetsegkozpontmatol-jelentkezhetnek-a-tanarok?fb_comment_id=1991039150978985_1992030854213148
https://www.3szek.ro/load/cikk/119614/kovaszna-megyei-tehetsegkozpontmatol-jelentkezhetnek-a-tanarok?fb_comment_id=1991039150978985_1992030854213148
https://www.3szek.ro/load/cikk/120770/diakvalogatot-tartottak-tehetseggondozas
https://szekelyhon.ro/aktualis/elindulhat-a-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106521-kiemelked-kepesseg-diakoknak-indul-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/106521-kiemelked-kepesseg-diakoknak-indul-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon
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http://slagerradio.ro/2019/01/08/kiemelkedo-kepessegu-diakoknak-indul-tehetseggondozo-

kozpont-sepsiszentgyorgyon/ 

http://mesageruldecovasna.ro/peste-120-de-elevi-admisi-la-centrul-de-excelenta-al-judetului-

covasna/  

 

https://covasnamedia.ro/educatie-actualitate/centrul-de-excelenta-prelungeste-apelul-pentru-

cei-mai-buni-profesori 

https://realitateadecovasna.net/index.php/2019/01/07/elevii-talentati-din-sfantu-gheorghe-

vor-avea-din-acest-an-un-centru-de-excelenta/ 

 

https://www.agerpres.ro/educatie-stiinta/2019/01/03/covasna-un-centru-de-excelenta-pentru-

elevi-din-acest-an-la-sfantu-gheorghe--235486  

 

Concluzii 

 

Activitatea de predare-învățare în cadrul CJEX CV a început în semestrul II al anului școlar 

2018-2019, prefazat fiind de obținerea aprobărilor necesare pentru posturile cadrelor didactice 

și al personalului administrativ. Finanțarea fiind suportată din fondurile Consiliului Local Sf. 

Gheorghe, activitatea propriu zisă a început după aprobarea bugetului destinat Centrului de 

Excelență. Astfel a fost destul de greu selecția cadrelor didactice și al elevilor pentru grupele 

de studiu, deoarece la fiecare unitate școlară orarele și programul elevilor/profesorilor a fost 

deja fixat. În acest context a fost foarte greu găsirea resurselor de timp și umane pentru a începe 

o activitate diferențiată de calitate pentru dezvoltatrea excelenței, destinat copiilor dotați. În 

urma eforturilor de popularizare am reușit formarea unor grupe de studiu care au obținut 

rezultate semnificative și în acest interval scurt de timp. Pentru anul școlar următor vom lărgi 

oferta educațională pentru elevi, prin cooptarea unor profesori specialiști în domeniu, cu 

experiență în activitatea cu elevii dotați pentru disciplinele: limba și literatura maghiară, istorie 

și studii sociale, geografia mediului și climatologie, eventual astronomie, etc. 

Pentru a oferii acces tuturor elevilor din județ la cursurile grupelor de excelență este foarte 

important asigurarea finațării transportului pentru elevii din alte localități (de exemplu cu 

ajutorul microbuzelor școlare) sau asigurarea condițiilor de resurse materiale, umane și 

financiare pentru a organiza activități de studiu în Tg. Secuiesc sau Covasna. În acest sens 

propunem ca Consiliile Locale și ISJ Covasna să încheie protocoale de finațare. 

Motivarea și recompensarea financiară a elevilor cu rezultate deosebite este o altă componentă 

importantă, care necesită finanțare specială din partea Consiliului Județean Covasna sau alte 

surse. 

Totodată este foarte important asigurarea unui sediu propriu CJEX, deoarece la adresa actuală 

în incinta Palatului Elevilor nu sunt asigurate condițiile necesare pentru a desfășura activități 

în grupele de excelență. 

 

 

Director,  

Pető Mária 

http://slagerradio.ro/2019/01/08/kiemelkedo-kepessegu-diakoknak-indul-tehetseggondozo-kozpont-sepsiszentgyorgyon/
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