
 

TESTARE MATEMATICĂ CEX IAȘI 

an școlar 2021 - 2022 

 

Testarea la disciplina Matematică, pentru selecția elevilor pentru grupele CEX clasele V, VI, VII 

va consta într-un test online, susținut, la data 14 octombrie 2021, orele 10.00 – 11.00. 

 

Centrele de susținere a testării CEX sunt:  

1. Colegiul Național Iași – coordonator prof. Marius Farcaș 

2. Colegiul „Costache Negruzzi” Iași – coordonator prof. Adrian Zanoschi 

3. Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași – coordonator prof. Mihaela Bucătaru 

4. Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași – coordonator prof. Alexandru Gabriel Mîrșanu 

5.    Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași – coordonator prof. Gheorghiță Nistor 

6.    Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu”, Iași – coordonator prof. Constantin Chirilă 

8.    Liceul Teoretic Miron Costin, Iași – coordonator profesor Violeta Galeș 

9.    Colegiul Național „Mihail Sadoveanu” – Pașcani – coordonator prof. Adriana Anton 

10.  Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Iași – coordonator prof. Raluca Lăzărescu (se va realiza o 

simulare tehnică a conexiunii pentru testare, miercuri, 13.10.2021, ora 17.00. Unitățile școlare arondate 

centrului Școala Ionel Teodoreanu, Iași au fost anunțate de d-na prof. Lăzărescu Raluca). 

Informații concrete despre modalitatea de desfășurare (conectare, supraveghere, evaluare, 

rezultate) pot fi primite de la comisia de organizare a  testării la nivelul fiecărei instituții care are elevi 

înscriși pentru testare. 

Coordonatorii testării vor primi link-ul de subiecte la ora 9.45 – 9.50. 

Testul se desfășoară în intervalul orar 10:00 – 11:00, sub coordonarea comisiei din fiecare centru 

de testare. 

Sfaturi pentru elevii participanți: 

- adresa de email să fie VALIDĂ, scrisă CORECT. În acest caz, fiecare elev va primi rezultatul 

obținut, individual, pe adresa scrisă, după test. 

În caz contrar, rezultatul obținut în urma evaluării nu va fi primit de candidați, după test. 

Rezultatul poate fi aflat luni, 18.10.2021, de la profesorul clasei / comisia de testare din 

școală. 

- Eventualele neclarități pe care le poate avea un elev după test vor fi discutate cu profesorul 

clasei, care va lua legătura cu comisia de testare / comisia de subiecte. 

Rezultatele finale se vor afișa la adresa: http://www.isjiasi.ro/index.php/centrul-de-excelenta  

 

Director CEX Iași,             

prof. Cristina TIMOFTE 


