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„Nu abundența, ci excelența este adevărata bogăție.” (Joseph Joubert / 

„Gânduri, maxime și eseuri”) 

„Cine caută perfecțiunea, obține excelența.” (Jori Cazilhac) 

 

Stimați părinți,  

Centrul Județean de Excelență Vaslui vă creează oportunitatea 

de a oferi copiilor dumneavoastră educația pe care o merită! 

Prioritatea noastră este să-i sprijinim pe copiii în tot parcursul 

învățării lor spre autonomie și stăpânirea materiilor la care sunt capabili 

de performanță, să le oferim abilități speciale esențiale dezvoltării lor 

armonioase, în concordanță cu talentele și aptitudinile lor. 

La Centrul Județean de Excelență Vaslui, totul este pregătit 

pentru ca, în noul an școlar 2022-2023, elevii cu vârste cuprinse între 11 

și 19 ani să poată reuși să câștige competiții de înalt nivel pe plan național 

și internațional, să se dezvolte pentru o bună relaționare în colectiv și să-

și pregătească la cel mai înalt nivel un viitor aflat sub semnul realizărilor 

deosebite. 

 

Elevi pasionați de învățătură ai școlilor gimnaziale și liceelor din 

județul Vaslui, 

Pe lângă lecții și aplicații deosebite, veți beneficia, la Centrul 
Județean de Excelență Vaslui, de suport educațional personalizat 
(recapitulări, sprijin de specialitate pentru munca personală, empatie, 
încurajare a capacității de realizare a performanței) și de posibilitatea de 
a participa la numeroase activități competitive și culturale individuale sau 
de grup, naționale și internaționale. 

Indiferent dacă aveți sau nu o experiență competițională bogată, dar 

vă simțiți deosebit de stăpâni pe o anumită disciplină care vă pasionează 

și doriți să vă dezvoltați independența și autonomia, simțul relațiilor 

sociale și al responsabilității, locul vostru poate fi în grupele de studiu ale 

Centrului Județean de Excelență Vaslui pentru noul an școlar 2022-

2023. 

Perioada de înscriere: 21-30 Septembrie 2022. 
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Înscrierea se face pe baza formularului unic, accesibil la linkul 

următor: https://forms.gle/4EouAdGXxXrBZX4CA  

Au prioritate elevii care au obținut rezultate notabile la olimpiade și 

concursuri județene/naționale/internaționale.  

Vor avea prioritate elevii care au activat în cadrul Centrului Județean 

de Excelență Vaslui în anii școlari anteriori. 

La clasele de început (a V-a, a IX-a), selecția se va face pe baza de 

testare. 

La grupele unde numărul elevilor înscriși este mai mare decât 

numărul maxim (15 elevi) se va organiza, de asemenea, testarea 

cunoștințelor și a capacității de performanță. 

 

Director  

Centrul Județean de Excelență Vaslui, 

prof. Gabriela Plăcintă 
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