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METODOLOGIE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN CENTRUL JUDEŢEAN 

DE EXCELENŢĂ ARAD

Art.  1.   Centrul  Judeţean  de  Excelenţă  funcţionează  ca  unitate  conexă  distinctă  a 

Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad cu personalitate juridică distinctă. Încadrarea cu 

personal  didactic  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul  Centrului  se  realizează  prin 

decizia Inspectorului şcolar general, anual.

Art.  2.   Centrul  Judeţean  de  Excelenţă  organizează  clase  /  grupe  de  excelenţă  la 

disciplinele:

- matematică, 

- informatică,

- biologie,

- chimie,

- fizică

iar în cazul în care există solicitări şi potenţial se pot constitui clase / grupe de excelenţă şi 

la alte discipline.

Art.  3. Inspectorii  şcolari  de la disciplinele  la care se desfăşoară activitatea în Centrul 

Judeţean de Excelenţă îşi stabilesc propria strategie de identificare şi selectare a tinerilor 

capabili de performanţă la disciplinele respective.

Art. 4. Rezultatele participării elevilor la activităţile Centrului Judeţean de Excelenţă şi la 

competiţiile  la  care  aceştia  iau  parte  se  consemnează  în  documente  şcolare,  care  se 

păstrează de către fiecare inspector de la disciplina respectivă.

Art. 5.  Efectivele claselor / grupelor de elevi din Centrele de Excelenţă se încadrează în 

efectivele claselor din învăţământul de masă,  respectiv al grupelor de la disciplinele de 

învăţământ  din învăţământul  de masă,  unde activitatea se desfăşoară pe grupe (nu mai 

puţin de 10 elevi în grupă).
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Art.  6.  Centrul  Judeţean  de  Excelenţă  eliberează  elevilor  şi  profesorilor,  la  cerere, 

adeverinţe pentru activitatea desfăşurată.

Art.  7.  Elevii  care  participă  la clasele  de excelenţă  pot renunţa,  la  cerere,  la două ore 

opţionale specifice şcolii din care provin, orele de la Centrul Judeţean de Excelenţă vor fi 

considerate ca ore opţionale ale elevului respectiv, iar notele de la disciplinele respective 

vor fi trecute în catalogul şcolii din care provine elevul, de către profesorul de la Centrul 

Judeţean de Excelenţă.

Art.  8.  Centrul  Judeţean  de  Excelenţă  va  colabora  cu  toate  instituţiile  interesate  în 

promovare şi stimularea performanţei elevilor cu aptitudini speciale.

 Art. 9. Cu aprobarea inspectorului şcolar general, orele de predare de la Centrul Judeţean 

de Excelenţă pot fi incluse în norma didactică a profesorului, dacă acesta solicită şi dacă 

activitatea de predare la Centrul Judeţean de Excelenţă este permanentă.

Art. 10. Numărul mediu de norme didactice în Centrul Judeţean de Excelenţă este stabilit 

de Consiliu de Adminisrtaţie al ISJ Arad

Art. 11. Salarizarea personalului de predare din Centrul Judeţean de Excelenţă se face în 

regim  plată  cu  ora,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  128/1997  şi  a  Legii  nr. 

154/1998.
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