
 

 

  

 

 
 

  
 

 

ANUNȚ 

 

 

Către:  

Toate unitățile de învățământ din județul DOLJ 

În atenția directorilor, cadrelor didactice şi elevilor interesaţi 

Avȃnd ȋn vedere modificările prevăzute ȋn Regulamentul de organizare și funcționare a centrelor de 

excelență aprobat prin O.M.E.C. 5562/2020 vă aducem la cunoștință faptul că selecția elevilor pentru 

Centrul Județean de Excelență Dolj pentru disciplinele: 

- Matematică - clasele IV-XII 

- Fizică - clasele VII-XII 

- Chimie - clasele VIII-XII 

- Biologie - clasele VII, IX-XII 

- Informatică - clasele VI-VIII, X-XII 

- Astronomie – clasele  V - XII 

ȋși modifică calendarul astfel 

 

 

CALENDAR 

• pȃnă la data de 14.10.2020 – depunerea cererilor online la adresa www.cjexdolj.ro/inscriere-2020   

(se depune cerere doar pentru o disciplină) 

• 15.10.2020 – afişarea pe site-ul www.cjexdolj.ro a listei candidaţilor admişi fără testare şi a celor 

care vor susţine proba de verificare a cunoştinţelor  

• 15.10.2020 – afişarea planificării susţinerii probelor scrise pe site-ul www.cjexdolj.ro 

• 17-24.10.2020 – Desfăşurarea probelor scrise 

• 48 ore de la sustinerea probei – Anunțarea rezultatelor concursului şi afişarea orarului de 

depunere a contestaţilor 

• 72 ore de la depunerea contestatiilor, dar nu mai târziu de 22.10.2020 – Rezolvarea 

contestaţiilor, anunțarea rezultatelor finale 

• 29.10.2020 – Afişarea componenţei grupelor 

• 31.10.2020 – Începerea cursurilor online. 
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OBSERVAŢII:  

 

1. Punctajul minim de calificare la proba scrisă este 50% din punctajul maxim al discipliei. 

2. Elevii calificați la faza națională a olimpiadelor din calendarul Ministerului Educației şi 

Cercetării sunt selectați în grupele de excelență fără a mai susține testarea, la disciplina la care 

au fost calificați.  

3. În limita unui număr de 9 elevi pe grupă, Comisia Județeană de selecție poate aproba selectarea 

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

județeană/locală a Olimpiadelor în anul școlar 2019 – 2020, la disciplina respectivă, în ordinea 

descrescătoare a punctajelor. 

4. Elevii aflați în situația de la punctul 2 și/sau punctul 3 vor folosi formularul de înregistrare online 

disponibil la adresa www.cjexdolj.ro/inscriere-2020, atașând o copie a diplomei primite, până la 

data de 14.10.2020. 

5. Lista elevilor selectaţi conform situațiilor de la punctele 2 şi 3 se va afișa în data de 15.10.2020.  

6. Pentru elevii participanți la cursurile Centrului Județean de Excelență Dolj se aplică prevederile 

regulamentului aprobat prin O.M.E.N.C.Ş 5447/2020. 

7. Pentru înscriere este necesară o adresă de email corectă pentru fiecare elev înscris. Datele de 

contact pentru fiecare elev, necesare pentru sesiunea curentă, sunt: 

• Număr de telefon părinte / tutore legal / profesor 

• Email părinte / tutore legal / profesor 

8. Candidaților admiși li se va genera o adresă de email dedicată sub “G Suite for Education”, 

inclusiv pentru cei cu vârste sub 13 ani, pentru a fi utilizată doar în interacțiunea cu CJEx Dolj. 

Pentru configurarea acestora va fi necesar acces la adresa de email cu care s-a realizat înscrierea. 
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