
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 
 

  HOTĂRÂREA nr. 100/2020 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare elevilor din 
învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 

şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au 
ocupat de pregătirea acestora 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui                   

nr. 9234/19.06.2020; 
- raportul Direcției Economice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Vaslui nr. 9235 /19.06.2020; 
-  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană; Comisia pentru protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile:  
- art. 111 alin. (5) și (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art. 7 din Anexa  Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea 

performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 
- art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
în temeiul  art. 182 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
       Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Regulamentul de acordare a stimulentelor financiare elevilor 
din învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 
şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui,  Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, precum și Direcției economice din aparatul 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                              

Vaslui, 23 iulie 2020 
 

         PREȘEDINTE, 
                                 Dumitru Buzatu 
 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       
 



 
    
          Anexă 
         la Hotărârea nr. 100/2020 
  
 

REGULAMENT 
de acordare a stimulentelor financiare elevilor din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii şcolare 
judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 

de pregătirea acestora 
 
 

PREAMBUL 
 

 Potrivit prevederilor legale, statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar 
activităţile de performanţă şcolară, de nivel județean, naţional şi internaţional.  

La baza elaborării prezentului regulament stau prevederile: 
-  art.111 alin (5) și (5^1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.536/2016 privind stimularea performanţei 
şcolare înalte din învăţământul preuniversitar; 

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 
nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 
desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a 
activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi 
extraşcolare; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale 

 
Art.1. – Promovarea și sustinerea performanţei în educație şcolară constituie o 

preocupare permanentă a Consiliul Judeţean Vaslui, în acest sens fiind alocate fonduri din 
bugetul propriu al judeţului pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare judeţene și interjudețene/regionale. 

Art.2. - Prin acordarea de stimulente financiare elevilor şi cadrelor didactice se 
urmăreşte răsplătirea efortului depus de aceştia în obţinerea de rezultate deosebite la 
competiţiile şcolare. 

Art.3. - (1)  Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat 
cu privire la acordarea stimulentului financiar conform prezentului regulament, pe 
criterii de sex, naţionalitate, religie, rasă, apartenenţa personală a cadrelor didactice sau 
a rudelor acestora ori elevilor la organizaţii legal constituite sau la partide politice. 

(2) - Criteriul de acordare îl constituie distincţia obţinută la etapa judeţeană, 
interjudețeana/regională a competiţiilor şcolare, în timpul anului școlar încheiat la data 
acordării stimulentelor financiare. 

Art.4. - Vor beneficia de stimulente financiare elevii înscrişi în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat sau particular şi confesional acreditate din judeţul 
Vaslui, care au obţinut rezultate deosebite (distincții, medalii, premii speciale), precum și  
cadrelor didactice care au pregătit elevii și au contribuit la  obținerea rezultatelor de către 
aceștia. 

Art.5. – (1) Competițiile școlare pentru care se acordă stimulente financiare se 
propun anual de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.  

(2) Acordarea stimulentelor se va face în baza unei situații, întocmită și comunicată 
de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, instituţie care răspunde pentru veridicitatea 
datelor înscrise în aceasta. 
          (3) Situația prevăzută la alin. (2) va fi întocmită pentru competiţiile 



școlare ce s-au desfăşurat în anul şcolar încheiat la momentul întocmirii acesteia şi va 
conţine denumirea competiţiei, numele şi prenumele elevului, respectiv denumirea şi 
numărul de elevi din echipa sau formaţia de elevi, unitatea de învăţământ preuniversitar 
de provenienţă a elevului, respectiv a echipei sau formaţiei de elevi, numele şi prenumele 
cadrului didactic/cadrelor didactice care s-a/s-au ocupat de pregătirea elevului,  respectiv 
a echipei sau formaţiei de elevi, precum şi distincţia obţinută în competiţia şcolară, cu 
respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. 

 
CAPITOLUL III - Alocarea resurselor financiare 
 
Art.6. - Anual, în bugetul propriu al Judeţului Vaslui va fi înscrisă o 

sumă destinată acordării de stimulente financiare elevilor din învăţământul 
preuniversitar din judeţul Vaslui care obţin rezultate deosebite la competiţiile şcolare 
judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care se ocupă de 
pregătirea acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație. 

 
CAPITOLUL IV - Cuantumul stimulentelor financiare şi modalitatea de acordare a 

acestora 
 
Art.7. Anual, cuantumul stimulentelor financiare ce se vor acorda elevilor din 

învăţământul preuniversitar din judeţul Vaslui, care au obţinut distincţii la competiţii 
şcolare judeţene, interjudețene/regionale, precum şi cadrelor didactice care s-au ocupat 
de pregătirea acestora, va fi stabilit prin hotărârea consiliul județean, după ce 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui va înainta acestuia situația prevăzută la art. 5, alin. 
(2). 

Art.8. - Stimulentele financiare prevăzute la art.7 sunt sume nete si se acordă în 
numerar fiind supuse regimului fiscal prevăzut de legislaţia fiscală în vigoare la data plăţii 
acestora. 

Art.9. - (1) In situaţia în care un elev/cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi 
disciplină şi la etapa judeţeană, şi la etapa interjudețeană/regională se va acorda un singur 
premiu, respectiv cel cu valoarea cea mai mare. 

(2) În situaţia în care un cadru didactic are, prin intermediul elevilor săi, 
mai multe rezultate obţinute la aceeaşi disciplină, etapa judeţeană şi la etapa 
interjudețeană/regională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. 

(3) În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină şi-au adus 
aportul două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de o 
parte egală din suma prevăzută la categoria respectivă. 

 
CAPITOLUL V - Dispoziţii finale 
 
Art.10. - Stimulentele financiare pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate de 

excepţie, precum şi pentru cadrele didactice care i-au pregătit, vor fi acordate prin 
intermediul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui în trimestrul IV al fiecărui an, în 
concordanţă cu prevederile prezentului regulament. 

Art.11. - Acordarea stimulentelor se va face în funcţie de resursele financiare 
aprobate cu această destinaţie, iar, în cazul insuficienţei acestora, se va recurge la 
acordarea de stimulente financiare elevilor premiaţi şi cadrelor didactice care i-au 
pregătit, începând cu distincţiile cele mai valoroase. 
 


