
 

 
 

ANUNȚ 

 

Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov, Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov, Colegiul 

Național „Radu Negru” Făgăraș și Școala Gimnazială Rupea, în parteneriat cu Inspectoratul 

Școlar Județean Brașov, organizează în perioada februarie 2023-iunie 2023 cursurile de 

excelență pentru elevii claselor a IV-a din județul Brașov „Pași spre excelență”. 

Proiectul „Pași spre excelență”, ediția I, aprobat în CAEJ, poziția 8, domeniul științific, se 

va desfășura pentru disciplinele: 

- Limba și literatura română (Mun. Brașov, Mun. Făgăraș, Or. Rupea) 

- Matematică (Mun. Brașov, Mun. Făgăraș, Or. Rupea) 

- Limba engleză (Mun. Brașov, Mun. Făgăraș) 

Coordonatorii proiectului invită cadre didactice doritoare să participe în 

cadrul proiectului, în calitate de colaboratori voluntari, pentru susținerea de 

cursuri la una dintre aceste trei discipline.  

Beneficiile participării la acest proiect: 

- Cadru de lucru extrem de motivant – se va lucra cu grupe de maxim 10 copii, 

selectați prin probe special concepute, cu materie organizată pe module. La nivelul 

centrelor, numărul grupelor este de: 

 Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov – maxim 2 grupe pentru fiecare dintre cele 

trei discipline; 

 Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov – maxim 2 grupe pentru fiecare dintre cele 

trei discipline; 

 Colegiul Național „Radu Negru”, Făgăraș – maxim 2 grupe pentru fiecare 

dintre disciplinele limba și literatura română, matematică; o grupă pentru 

disciplina engleză; 

 Școala Gimnazială Rupea – o grupă pentru fiecare dintre disciplinele limba și 

literatura română, matematică. 



 

 
 

- Gruparea pe centre la nivel județean – vor fi 2 centre la nivelul Municipiului Brașov, 

unul la Făgăraș și unul la Rupea. Aceste centre vor selecta elevi pe principiul 

proximității, creându-se astfel 4 centre zonale. 

- Cadrele didactice –colaboratoare vor primi adeverințe eliberate de Inspectoratul 

Școlar Județean Brașov în care vor fi menționate activitățile derulate în cadrul 

proiectului județean „Pași spre excelență” (activități de pregătire a elevilor pentru 

excelență, voluntariat), adeverințe punctate în diverse fișe de evaluare ale 

profesorilor și învățătorilor.  

 

Proiectul se va desfășura după următorul calendar: 

- 16-20 ianuarie –   înscrierea cadrelor didactice se poate face completând formularul 

din link-ul următor: bit.ly/InscriereCadre 

-16-20 ianuarie – înscrierea candidaților elevi (părinții vor completa formularul de 

înscriere, iar învățătorul/profesorul de limba engleză o recomandare);  

- 28 ianuarie – probă de evaluare a candidaților (dată unică și interval orar unic la 

toate centrele); candidații pot opta pentru o singură probă de evaluare: matematică 

/limba și literatura română/limba engleză; 

- 30 ianuarie – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor; 

- 31 ianuarie – afișarea listelor candidaților admiși în urma soluționării contestațiilor; 

- Februarie – iunie – desfășurarea cursurilor. Acestea vor avea durată de 90 de 

minute (cu pauză de 10 minute), cu cadență săptămânală.  

 

Documentele candidaților pot fi aduse la cele patru centre și preluate de persoanele de contact 

din fiecare școală sau scanate într-un singur pdf și trimise pe adresa de mail a proiectului: 

pasispreexcelenta@gmail.com 

Persoanele de contact din cele patru centre sunt: 

 Școala Gimnazială Nr. 19 Brașov – Sofia Emilia (înv. primar)/ Știucă Lefcencu 

Adriana (lb. engleză) 
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 Școala Gimnazială Nr. 30 Brașov – Milea Roxana 

 Colegiul Național „Radu Negru”, Făgăraș – Novac Teodora; 

 Școala Gimnazială Rupea – Mâță Elena 

Subiectul mailului va fi numele centrului pentru care optează candidatul (ex. Centrul Rupea). 

 

 


